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Investerar istället för att spara
Sämre tider innebär inte nya besparingar. Inte för kommunen. Istället ska det

investeras stort de närmaste åren i idrottsanläggningar, skolor, cykelvägar och

miljö.

ÄNGELHOLM. Nytt bad och ny fotbollsarena märks knappt i kommunens

budget. Årshyran på 18,9 miljoner kronor för badet börjar inte ticka förrän tidigast 2014. Då syns också

fem miljoner i högre anslag till fotbollsarena.

Ändå ligger det mycket stora investeringar de närmaste åren. Betydligt mer än vad kommunen egentligen

klarar med egna pengar.

De senaste åren har kommunen legat på runt 100 miljoner i investeringar per år av det som

skattebetalarna står för. För de kommande tre åren är nivån höjd till cirka 160 miljoner kronor.

Förutom nya lån siktar den borgerliga alliansen på att få in kapital genom att sälja delar av

Ängelholmshem, där då Munkaljungbybyggen ingår. Kommunstyrelsen ska ha ett förslag fram om

försäljningar under senvåren.

Här blir det strid. Socialdemokraterna är emot alla försäljningar från allmännyttan. Något mål för hur

mycket pengar som ska tas in den vägen, eller hur stort kommunens bostadsbolag ska vara finns än så

länge inte.

– Det är det utredningsuppdraget handlar om. Däremot kan jag konstatera att det nya bolaget med 3 300

lägenheter är extremt stort för en kommun som vår, säger kommunalrådet Åsa Herbst (M).

Bland kommunens egna stora investeringar är nya Villanskolan störst (se särskild artikel).

Det ska också byggas ny förskola i Skälderviken, nytt vårdhem för gravt dementa i Munka Ljungby, nya

träningsplaner för fotboll vid ishallarna, och ny gångbro mellan Storgatan och badhuset.

Kommunen ska också fortsätta med både en andra och tredje etapp av centrumprojektet. Sex miljoner är

avsatta till Wallins undergång, kommunens andel av tunneln under Storgatan mellan parkeringshusen.

Kommunledningen betonar miljöinriktningen på budgeten. Det betyder fortsatta stora investeringar i att

byta gamla elslukande gatlyktor till ny snålare teknik. Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en plan

för att bygga ut vatten och avlopp till stug- och villaområden vid Västersjön. Dessutom blir det en

specialtjänst på miljökontoret för att få fart på ombyggnaden av gamla dåliga enskilda avlopp.

Kommunen går också vidare med att utreda stranderosion och en eventuell ombyggnad av pirarmarna

vid Rönne ås utlopp. Politikerna vill ha en skötselplan som långsiktigt räddar klitterna och säkrar

Havsbaden mot översvämning.
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Däremot sätts inga investeringspengar av till kallbadhus och strandpromenad. Det stannar vid en

utredning om hur en sådan satsning ska kunna se ut och hur den kan finansieras.

Även förslaget att bygga om H-byggnaden på Rönnegymnasiet för 65 miljoner ströks. Tanken var att det

här bland annat skulle bli repetitionslokaler för lokala rockband.
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