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För ett år sedan bjöd 
Moderaterna in till 
debatt  i Gusum om 
asylboendet på or-
ten. I måndags kväll 
var det dags igen. 

Då återkom riksdagsle-
damoten  Finn Bengtsson 
(M) tillsammans med par-
tikollegan Anna Nilsson, 
politiker i Valdemarsvik, 
till något som kan liknas 
vid en uppföljning. Nu med 
representanter från mig-
rationsverket, polisen och 
arbetsförmedlingen.

Om förra årets möte 
präglades av diskussio-
ner kring snatterier, hot, 
trakasserier och stölder, 
fanns det knappast någon 
tillstymmelse till nämnda 
diskussionsunderlag den 
här gången.

Att det har blivit bättre 
och lugnare i Gusum vitt-
nade flera om, bland andra 
Icahandlare Tommy Jo-
hansson, vars butik tidi-
gare var föremål för snat-
terier, hot och bråk.

– Sedan Nhela fick tjäns-
ten så har det blivit lugnare 
i butiken , vilket är otroligt 
viktigt för hela Gusum, sa 
Johansson.

En stor och bidragande 
orsak till det förbättrade 
läget tillskrivs bland annat 
kommunikatören Nhela 
Ali, som anställdes en kort 

tid efter förra mötet.  Hon 
avlönas av kommunen, 
hyresvärdarna samt mig-
rationsverket och hennes 
arbete kan ses som en länk 
mellan de asylsökande och 
samhället.

Många aktiviteter
Chefen för Migrationsver-
kets enhet i Gusum,  Mats 
Johansson underströk 
hennes betydelse.

I samarbete med fören-
ingar och kyrkan har hon 
startat en rad aktiviteter 
både i Gusum och Val-
demarsvik. Det handlar 
bland annat om svenska-
undervisning, öppen för-
skola, gymnastik och stick-
café. Men hon har även 
svarat för en omfattande 
information.

– I dag bor 207 asylsö-
kande i Gusum och stäm-

ningen är betydligt bättre 
än för ett år sedan, sa Mats 
Johansson.

Kent Ferström från poli-
sen klädde det förbättrade 
läget i siffror och med-
delade  att snatterierna  
i kommunen under senare 
tid har minskat med 30 
procent.

– Dessutom har närpo-
lisen inte haft asylboendet 
uppe på agendan sedan 
lång tid tillbaka.

Stefan Kemle (M), som 
har kritiserat asylboendet, 
utifrån uppfattningen att 
det bor för många i förhål-
lande till ortens storlek, 
frågade Finn Bengtsson 
om regeringen gör något åt 
dylika omständigheter.

– Alla kommuner måste 
ju ta sitt ansvar, under-
strök Kemle.

Finn Bengtsson uppgav 

att det finns flera skäl till 
att antalet asylsökande 
är förhållandevis många  
i Gusum. Tillgången på lä-
genheter och hyresnivån.

Lättare på mindre ort
– Flera av de som kommer 
hit lider av posttrauma-
tiskt stressyndrom, vilket 
betyder att det är bättre för 
dem att att bo avskilt än på 
större ort.

Bengtsson underströk 
samtidigt att han tar med 
sig både negativa och po-
sitiva tongångar till migra-
tionsministern.

– Hur ministern och 
hans stab väljer att hantera 
detta är upp till dem.

Det kastades också lite 
ljus på snatterier. 

Kyrkoherde Andreas 
Danielson, som represen-
terade Svenska kyrkan, 

underströk att varken 
asylsökande eller några 
andra får stjäla.

– Men det som bidrar till 
detta är den låga dagpen-
ningen. Jag träffar många 
som är i stort behov av 
hjälp. Det är  fullständigt 
naturligt  att människor 
som har så små förutsätt-
ningar, att leva på, tar till 
olika medel.

Ann-Kristin Anders-
son pensionerad högsta-
dielärare, som helt ideellt 
undervisar de asylboende 
i svenska, slog fast att kom-
munikation är a och o till 
förståelse, medan Nhela 
Ali gav en eloge till fören-
ingslivet.

– Utan föreningarna 
skulle det aldrig lyckas.
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Lugnare i Gusum ett 
år efter asyldebatten

Silvernål till Ingrid Magnusson
Gryt
En överraskad Ingrid  
Magnusson fick motta  
utmärkelsen Silvernålen 
på söndagen för 20 års  
styrelsearbete i Gryts  
bygdegårdsförening. 

Nålen delades ut av Ka-
rin Eriksson, ordförande 
i Östergötlands bygde-
gårdsdistrikt som då höll 
årsstämma i Gryt.

Liksom distriktsord-
föranden framhåller också 

den lokala föreningens 
ordförande Lars Nilsson 
att utmärkelsen är högst 
välförtjänt. En förening 
som nu fyller 20 år.

Aktiv i 20 år
– Ingrid Magnusson har 
varit aktiv i styrelsen i alla 
de här 20 åren och gjort 
väldigt mycket, säger Lars 
Nilsson.

Gryts bygdegård upp-
fördes åren 1934–1935 och 
invigdes 10 maj 1936. Från 

början ett 
förenings-
hus, men 
blev efter 
en stor re-
novering 
1993 en 
renodlad 
bygdegård.

– Så vi ser 
det årtalet som startdatum 
för verksamheten, säger 
Lars Nilsson.

Bygdegårdar betyder 
mycket för bygden och för-

utsättningen för dess livs-
kraft är just eldsjälar som 
Ingrid Magnusson. Det är 
Lars Nilssons övertygelse. 
Likaså att bygdegårdar 
kommer att finnas även  
i framtiden.

Samarbete viktigt
– Det är en mötesplats för 
alla och har ett stort kultu-
rellt utbud, föreläsningar, 
utställningar, samman-
komster, säger han. 

– Men det behövs också 

ett bra samarbete mellan 
kommun och bygdegård.

Östergötlands byg-
degårdsdistrikt har 39 
anslutna föreningar. Di-
striktsstyrelsen består av: 
Karin Eriksson (ordföran-
de), Sturefors, Lennart An-
dersson, Skänninge, Mag-
nus Arnoldsson, Vikbo-
landet, Ragnar Svensson, 
Klockrike, Anette Sunnan-
stad, Ödeshög, Björn Ka-
nebäck, Linköping, Håkan 
Öhrman, Linköping.

Valdemars-
Vik Höga 
vatten-
nivåer  
i Fifallaån 
orsakade 
en över-
svämning i 
industriområdet Skava-
ren på måndagskvällen. 
Men på tisdagsmor-
gonen upplevde rädd-
ningschef Bho Eklund 
att vattnet gått tillbaka 
något i åarna Fifallaån 
och Vammarsmålaån 
som bägge mynnar  
i Valdemarsviken. Ek-
lund uppger dock att 
det fortfarande är tal 
om höga vattennivåer, 
men att vattenmäng-
derna så här långt flyter 
på bra utan några större 
risker för fördämning 
som i sin tur kan leda 
till översvämningar. 
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Avsmältningen 
flyter på i åarna

ValdemarsVik En man 
i 35-årsåldern greps 
misstänkt för olaga hot 
mot både fru och svär-
mor.

Gripandet skedde vid 
klockan 15.20 på mån-
dagen i Valdemarsvik. 
Två anmälningar har 
upprättats, den ena 
handlar om olaga hot 
mot frun. Brotten ska 
ha skett under ett par 
månaders tid och hon 
ska enligt inledande 
uppgifter ha hotats till 
livet. Den andra anmä-
lan gäller svärmodern, 
som ska ha utsatts för 
hot på måndagen. Man-
nen frigavs efter förhör.
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Hotade svärmor 
och fru till livet

NoterAt
n PRO Valdemarsvik 
hade sitt månads-
möte tisdagen den 9 
april. Tore Karresand 
hemmahörande i  Val-
demarsvik var fören-
ingens gäst och delade 
med sig av sina många 
upplevelser i Thailand 
med både bilder och 
berättelser. Föreningen 
riktar även ett tack till 
Marcus Rosenberg som 
var behjälplig med tek-
niken.

Bho Eklund.
ARkivbiLd

Icahandlare Tommy Johansson vittnade om att situationen hade blivit bättre. Bakom syns initiativtagaren till mötet 
Anna Nilsson (M). Foto: bo CedeRqvist

Ingrid  
Magnusson.

Kommunikatören Nhela 
Ali fick goda vitsord.

DAGLEDIGTRÄFF
i Ringarums

församlingshem
Tisdag 23 april kl 12.30
Malle & Arne underhåller.
Lunch, kaffe & lotteri.

Anmälan till 0121-307 75
senast fredag 18 april.
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