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Kommunerna måste
hälla in pengar i SRV
■■SRV höjer vinstkravet med flera
miljoner, var rubriken i tidningen
i januari.
Oj, flera miljoner, tänkte jag.
Det visade sig vara 1,9 miljoner,
alltså från 1 till 2,9. Hur mycket
är det?
Årsomsättningen är 365 miljoner. Marginalen skall således
höjas från 0,27 procent till 0,8
procent av omsättningen. En företagsledare i ett annat företag
skulle få mardrömmar i den situationen.
Pengarna går åt till räntor. Företaget är alltså av allt att döma
synnerligen underfinansierat och
kravet på räntabilitet på gränsen
till 0 procent. Följden av detta blir
ju bristande likviditet och det kan
mycket väl drabba löneutbetalningarna.
Styrelseordföranden inser faran och vill höja vinstnivån, men
en miljöpartist i styrelsen anser
det är svårt att sitta i en styrelse
som arbetar på det sättet och har
inte varit med om något liknande.
Hon säger vidare att företaget är
välskött. Således även dess ekonomi!
Inte att undra på att situationen ser ut som den gör. Jag har
som ekonomichef gjort hundratals bokslut, suttit i många styrelser och känner styrelsens ansvar,
men det gör tydligen inte de styrelseledamöter som röstade emot

SRV verkar ha en allt annat än välskött ekonomi, anser insändarskribenten som själv jobbat som ekonomichef.
Arkivbild

vinst- och därmed också kapitalökningen. Kompetens skulle inte
sitta fel. Nu skall man lösa ut vd:n
med 3,6 miljoner!
Där rök hela vinsten och mer
därtill! Hur ser lösningen på likviditetsproblemet ut?
Ägarna, fem kommuner, som
tillsatt denna styrelse får väl ta

sitt ansvar och släppa till pengar.
Kan man, som i Botkyrka, satsa
en halv miljon kronor för att en
lokal kör skall få sjunga i teve, så
måste man ju rädda vår renhållning. Den är ju faktiskt viktigare
en ett körframträdande, tycker
säkert de flesta.
En nyemission med pengar från
skattebetalarna skulle tillfälligt
göra att styrelsen slipper svåra beslut i ett ”välskött företag”.

”En företagsledare i ett annat
företag skulle få mardrömmar i
den situationen.”

Leif Walfridsson

Idéhuset sätter P för parkering
■■Vid det möte med tjänstemän
från Botkyrka kommun, som hölls
i Tullinge den 19 februari, framkom
att ett antal parkeringsplatser vid
Tullinge torg kommer att försvinna.
Dessa kommer i stället att
”flyttas” till infartsparkeringen på

Flemingsberg.
andra sidan av Nibblevägen. Hur
Vill kommunen att Tullnge C
tänker man då?
skall dö ut och driva alla TulRedan i dag är det brist på
lingebor till de nya centrum
parkeringsplatser vid TulTycK som planeras i Tumba och
linge torg på västra sidan
TiLL! Flemingsberg?
och infartsparkeringen
är alltid full, och värre blir
Pensionär som handlar lokalt
det när man börjar bygga vid
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Vi har inte råd att
bygga äldreboende

Stoppa vägglössen nu!
■■Som många vet så har antalet vägglöss ökat i Botkyrka
och jag tycker att det genast
måste göras något åt problemet. Vägglössen har spridit
sig till mitt höghus också nu.
Innan vi alla tvingas flytta

■■ Säkert har många Botkyrkabor,
precis som jag, många gånger
förtvivlat försökt att hitta information på Botkyrkas hemsida. Vi
vet att den med största sannolikhet finns där, men vi kan inte hitta
den.
Det var anledningen till att Tullingepartiet i januari 2012 ställde
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Katarin Berggren (S): ”När kommer hemsidan
att få en förbättrad sökfunktion?”
När vi nu i januari 2014 frågar:
”Har sökfunktionen förbättrats?”
Något som utlovades i januari
2012.
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På denna enkla fråga svarade
Katarina Berggren ”Ja och nej”
och hänvisade till att förbättringen av kommunens intranät
fått prioriteras. Frågan man nu
ställer sig är förstås: ”Var det rätt
prioritering?”
Anders Thorén, gruppledare
Tullingepartiet

RUT & ROT

Vi hjälper till med:
Snickare
Elektriker

ut och slänga alla våra möbler
och kläder så borde Botkyrkabyggen göra något! Inser de
inte att problemet sprider sig
och att lössen även nått Fittja
nu!?
En inte glad tonåring

Borde kommunen satsat
på sin hemsida i stället?

Vi har
hantverkare!
RUT-t
jän
från 1 st
95:ROT-t
jänst
från 2
efter 25:avdra
g

inte multinationellt ägda Rosstorp, ett högklassigt äldreboende
med 66 platser. Borde inte kommunen i första hand undersöka
möjligheterna att utnyttja denna
befintliga resurs innan man bygger nytt?
Miljöpartiet anser det och
kräver att planerna på ett nytt
äldreboende läggs på is, tills de
alternativa möjligheterna har
uttömts. Men så här säger kommunstyrelsens ordförande (M):
”Vi kan inte låta oss bli beroende
av en privat aktör”.
Är detta moderat politik, så
har man tagit över det sämsta av
det gamla arbetarpartiets politik,
sorgligt nog!
Mats Nittve, MP i Salem

■■Kommunstyrelsens majoritet
(M+S) i Salem föreslår att kommunen ska initiera byggandet av
ett äldreboende för 124 miljoner
kronor. Miljöpartiet motsätter sig
detta.
Bakgrunden är att kommunen
beräknar att det 2020 kommer
att fattas 49 platser för äldre
behövande och nybygget skulle
ge 54 sådana.
Vilka blir då konsekvenserna av
denna jättesatsning? Jo, allt investeringsutrymme i kommunen
ockuperas. Nödvändiga investeringar i exempelvis ishallen och
simhallen omöjliggörs.
Finns det alternativ, frågar man
sig. Ja, det är en öppen fråga. I
Rönninge ligger det privata, men

tRYCk
V-TAB. Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper som
upp till 50 procent
består av returpapper.

