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Enestubbe: Liten Lakersseger  
trots stor plump i protokollet

H östbetyget för Växjö Lakers 
blir godkänt, till och med 
väl godkänt.

Men terminen avslutades 
med säsongens första rikti-

ga plump i protokollet.
I kraftverksstaden tog energin slut – 

men ändå, på något märkligt sätt, tog la-
get sig samman och förvandlade ett givet 
nederlag till straffseger.

Det handlade mer om Oskarshamn än 
om Lakers inför den här matchen och det 
kändes som att den mer kom att präglas 
av Oskarshamns mentala oförmåga att 
knyta ihop en segersäck än om vilken slät 
figur Lakers gjorde under 40 minuter.

Det har suckats och knorrats på byg-
den och den tidigare helgonförklarade 
Martin Filander har börjat ifrågasättas av 
hemmafansen i takt med raset i tabellen. 
Media följer lystet hur förlust läggs till 
förlust och det var tydligt vilket av lagen 
som var mest suget på att spela match 
före jul och som spelade med mest des-
peration.

Efter en hygglig men osynkad start 
steppade Växjö Lakers ner till nya, lägre 

platåer i sitt spel. Oskarshamn stred för 
livet, drog sig tillbaka, vände med blixt-
snabba spel och tvingade Viktor Fasth till 
frilägesräddningar.

Framåt hände ingenting för Lakers. 
Det var orkeslöst, personifierat av Emil 
Pettersson och Fredrik Karlström som jag 
nästan tyckte synd om. Det var deras fjär-
de match på fem dagar, inklusive flygre-
sor till och från Moskva och ett liv i en 
landslagsbubbla. De borde givetvis inte 
ha spelat, men vilka andra fanns att kas-
ta in i spel? Det var också efter att Pet-
tersson utgick efter en smäll utdelningen 
kom för Lakers.

Det kändes lite som att Lakers 40 för-
sta minuter var en lång reaktion på en 
höst ingen kommer att glömma. På pu-
bliktomma läktare, på restriktioner, 
isolering, avstånd och tester, tester, tes-
ter. På ett tufft spelschema, omritat av 
ett virus. På skallar som blivit mentalt 
trötta och bara längtar efter en tomte, 
några klappar och att få ta det lugnt 
med familjen och vara sig själv för en 
stund.

Jag hittar ingen annan förklaring.

Prestationen var ett tydligt hack i en 
kurva som annars pekat uppåt sedan i 
september.

Och en förlust mot Oskarshamn i det 
här läget hade inte betytt speciellt myck-
et för Växjö Lakers, som blivit bofast i ta-
bellens toppskikt.

Värdet på en seger över Växjö Lakers i 
det här läget för Oskarshamn hade däre-
mot varit oskattbart. Ändå tvingades 
Martin Filander se på när ännu en led-
ning förvandlades till först likaläge och 
sedan förlust efter straffar där Växjö La-
kers trio Jack Drury, Marcus Sylvegård och 
Andrew Calof satte samtliga, dessutom 
väldigt snyggt.

Medan Lakers kunde packa ihop, dra 
en lättnadens suck och gå vidare som ett 
topplag fortsätter Oskarshamn att gå 
runt med skammens rodnad och inse att 
mardrömmen bara fortsätter.

Annat var det för 3 603 dagar sedan. 
Då, i Hockeyallsvenskan den 9 februari 
2011, vann Oskarshamn mot ett Lakers 
med Karol Krizan i mål och där Nicklas 
Rahm och Josh Soares i utvisningsbåset 
när Kristoffer Jonsson fastställde 4–0.

Daniel Enestubbe
daniel.enestubbe@smp.se

Oskarshamn har väntat i 13 matcher 
på att åter få vinna i SHL. 
Mot Växjö Lakers har laget väntat i 3 
603 dagar på en seger i en tävlings-
match. 
Trots att allt talade för hemmalaget 
stod Lakers som segrare efter straf-
far.

Andrew Calof sätter Lakers tredje straff av tre möjliga och säkrar extrapoängen.  FOTO: SUVAD MRKONJIC
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Kronoberg måste växla upp sina inköp från lokala företag 
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Att bli förd bakom ljudet – total 
tystnad från Växjö kommun

Vi läser med oro Bengt 
Sinners inlägg om 
vindkraftsbuller 
20201210. Det är 
 uppenbart att de när-
boende till Målajords 
kommande vindindu-
stri norr om Växjö bli-
vit förda bakom ljuset, 
eller snarare bakom 
ljudet, av myndighets-
beslut innebärande att 
storskalig industriell 
vindkraft kan byggas i 
närheten av där folk 
bor. Ännu mer lurade 
blir vi när exploatören 
efter beslutet tillåtits 
välja ett annat fabrikat 
med större rotorblad.

V
arför används 
inte miljöbal
kens försiktig
hetsprincip 
vid industriell 

vindkraft? Det vill säga så 
länge man inte kan visa 
att verksamheten är ofar
lig ska den betraktas som 
farlig. Nu råder en om
vänd bevisbörda där när
boende är hänvisade till 
att värja sig mot en ny på
tvingad olägenhet. Helt i 
strid med miljölagstift
ningen.

I Naturvårdsverkets väg
ledning av vindkraftsbul
ler avvaktas resultatet från 
några forskningsprojekt 
innan revideringar av 
mätmetoder övervägs. 
Men vilka blir konsekven
serna? När verk byggs och 
exponerar människor 
samtidigt som det är 
oklarheter kring hur man 
ska mäta buller blir de 
 boende ofrivilliga försöks
kaniner.

I villkoren stipuleras maxi
malt 40 decibel hörbart 
buller vid bostäder, något 
som tolkats som ett 
gränsvärde. Vid närmare 
granskning visar det sig 
vara ett riktvärde enligt 
Energimyndigheten. Vad 
innebär ett riktvärde? 40 
decibel invid bostäder är i 
själva verket en genom
snittlig nivå över viss tid. 
Ekvivalent kallas det. Men 
det ordet nämns mest i 
undantagsfall. Ska vi kan
ske ha 90 kilometer i tim
men som ett ”riktvärde” 
när vi kör bil på landsväg i 
fortsättningen? Eller 90 
kilometer i timmen i 
”ekvivalent hastighet”? 
Det här är inget annat än 
ett oärligt trixande med 
siffror och begrepp på 
myndighetsnivå.

Tyskland är nu den 

största investeraren av 
vindkraft – i Sverige. På 
hemmaplan har opinio
nen för byggnation av 
vindkraft svängt varför 
blickarna riktats norrut. I 
Växjö kommun till Måla
jord och nu även Uråsa. 
Att överföra el på så långa 
avstånd som till södra 
Tyskland innebär överfö
ringsförluster motsvaran

de produktionen av vart 
tionde verk. Inte direkt 
närproducerat.

På vilket sätt blir Växjö 
kommun grönare genom 
att ett tyskt energibolag 
omvandlar småländsk 
skogsmark till ett indu
striområde för energipro
duktion avsedd till kunder 
i Tyskland?

Vi har i två insändare 
ställt frågor till Växjö kom
mun och efterlyst dialog. 
Varför prioriterar Växjö 
kommun utländska eko
nomiska intressen fram
för de egna kommunmed
borgarnas hälsa? Hur rim
mar det med uttalandet 
”Våra invånare ska ha 
samma livskvalitet var i 
kommunen man än bor”?  
Gäller inte det invånarna i 
Målajord, Eke, Sevedstorp 
och Drev?

Tystnaden från Växjö 
kommun är besvärande 
för oss som blivit förda 
bakom ljudet.

Vindpinade och  
förda bakom ljudet

INSÄNDARE

Insändarskribenterna har skickat med en illustration som 
visar de tre nya vindkraftverken som planeras i Målajord, 
i jämförelse med Växjö domkyrka.

Postnord på 
 tapeten igen

Insändare. Jag bor cirka 
100 meter från ett av Post
nords ombud. Fick ett kor
rekt adresserat och fran
kerat paket levererat till 
ombud på cirka 2,5 kilo
meters avstånd. Fick beta
la 39 kronor i tilläggsavgift 
för att få det levererat till 
mitt närmsta ombud. 
 Varför kom inte paketet 
direkt till närmsta om
bud? Varför ska jag betala 
tilläggsavgift när paketet 
är fellevererat? Vad använ
der Postnord egentligen 
postnumret till?

B Wihlborn

Kristdemokraten Jon 
Malmqvist angriper i ett 
 inlägg i Smålandsposten 
den förnybara energin 
vindkraft. Sanningen är 
dock att den blåbruna 
 klimatpolitiken med sitt 
värnande om koldioxid
utsläppen är det största 
hotet mot landsbygden.

K limatförändringar
na kommer att leda 
till svår torka och 

dålig växtlighet. De höger
extremas värnande om 
giftjordbruket är också ett 
hot mot landsbygden. Att 
förgifta bin drabbar polli
neringen av växtligheten.

Jag som på sommarhal
våret bor på landsbygden 
och ägnar mig åt odling är 
riktigt bekymrad över 
 klimathotet och de politi
ker som sabbar klimatet. 
Det märks redan att 
 torkan har blivit värre och 
insekterna färre.

Några tillrättaläggande 
av konstigheter i Jon 
Malmqvists text också:

Nej, jag har aldrig pro
testerat mot 42 meter 
höga master i staden.

Nej, alla som bor i sta
den är inte privilegierade.

Nej, jag har aldrig haft 
några synpunkter på den 
kommunala vetorätten, 
trots att jag som gamling 
är livrädd för Kristdemo
kraternas äldrepolitik i 
kommuner och regioner.

Nej, jag har aldrig flugit 
från Växjö flygplats till 
Madeira.

Värna om landsbygden 
genom att stoppa 
koldioxid utsläppen i stäl
let för att hitta på motsätt
ningar mellan stad och 
land.

Lars Edqvist

REPLIK

Kronoberg måste växla upp sina  
inköp från lokala företag

Det finns en bild att de fles
ta kommuner är väldigt 
små. Det är inte sant. Som 
arbetsgivare är de jättar, 
särskilt om man jämför 
med storleken på andra 
 aktörer. Här i Kronoberg är 
till exempel kommunen 
den största arbetsgivaren i 
länets kommuner, utom i 
Älmhult där Ikea of 
Sweden AB är den största 
arbetsgivaren.

D ärför är det viktigt 
hur kommunen 
agerar på markna

den. Den som är mycket 
stor måste också vara 
mycket snäll. Företag runt 
om i landet är beroende av 
kommunens inköp. Under 
pandemin har också fler 
företag blivit intresserade 
av offentliga kontrakt, 
 eftersom det offentligas 
behov inte är lika utsatt 
för marknadens nycker.

För kommunen kan det 
finnas många fördelar 
med att upphandla allt 
från konsulttjänster till 
sophämtning. Det kan ge 
innevånarna fler alterna
tiv att välja mellan samt 
öka kvaliteten och effekti
viteten i tjänsterna. Inte 
minst bidrar det till ett 
bättre lokalt företags
klimat.

Företagarna har granskat 
utvecklingen av kommu
nernas inköp från privata 
företag sedan 2015. Vår 
granskning visar att de 
 köper i snitt 13 procent 
som andel av verksamhet
ens totala kostnader från 
privata företag, enligt 
Kommun och landstings
databasen (Kolada). Det 
har inte heller skett någon 
ökning under de senaste 
åren, snarare tvärtom. 
Siffrorna varierar dock 

stort från mindre än två 
procent hos dem som 
 köper minst till 40 pro
cent hos dem som köper 
mest. Växjö har ökat sina 
inköp från 11,5 till 13,2 pro
cent och Ljungby har ökat 
med 1,2 procent från 
 privata före tag.

Samtidigt finns det 
kommuner där utveck
lingen har gått åt motsatt 
håll. Alvesta kommun lig
ger i botten i länet med 
–1,9 procent tätt följd av 
Uppvidinge som har sänkt 
sina inköp med –1,7 
 procent.

Politiska beslut ligger 
 oftast bakom i hur hög ut
sträckning kommuner 
konkurrensutsätter sina 
inköp eller i stället väljer 
att utföra dessa i egen 
regi.

I dessa coronatider får 
kommunerna inte tappa 

takten i sina inköp. De in
köpsplaner som finns 
måste genomföras och 
upphandlingar och andra 
investeringar växlas upp. 
Lokala företag som är 
 beroende av kommunen 
som kund behöver stimu
lans, de behöver kommu
nen som kund. Att köpa 
något av en lokal leveran
tör i stället för att göra det 
själv kan vara just det som 
gör att lokala företag slip
per gå omkull. Därför är 
det också klok kommunal
politik.

Frida Boklund, regionchef 
 Företagarna Kronoberg

Pontus Lindström, expert lokalt 
företagsklimat, Företagarna

Magnus Johansson, expert 
 offentlig upphandling och 
 konkurrens, Företagarna

DEBATT

FO
TO

: F
R

ED
R

IK
 S

AN
D

B
ER

G
/T

T

Den blåbruna 
 klimatpolitiken  
är ett stort  
hot mot 
 landsbygden

På vilket sätt blir 
Växjö kommun 
grönare genom 
att ett tyskt 
energi bolag om
vandlar små
ländsk skogs
mark till ett 
 industriområde 
för energi
produktion av
sedd till kunder  
i Tyskland?

”

Att köpa något 
av en lokal leve
rantör i stället för 
att göra det själv 
kan vara just det 
som gör att loka
la företag slipper 
gå omkull. Där
för är det också 
klok kommunal
politik.

”


