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NOTERAT. 

MILJÖ. Artikeln i NWT om 
metanolfabriken var ett rik-
tigt fulknep för att få ihop 
textmassa och misstänklig-
göra Björn Gillberg. 

Projektet är långt ifrån 
kört och det hade varit 
bättre att rikta kritiken mot 
regeringen som inte ger bra 
ekonomiska förutsättningar 
för hur biometanol kan 
bidra till en fossilfri miljö. 

Supporten från Hagfors 
kommun har väl varit i stort 
sett obefintlig under de 18 år 

som projektet pågått. S har 
haft makten i 17 av de åren. 

Man kan också undra vad 
våra värmländska riksdags-
män uträttat i denna fråga 
under den tiden. Två av 
dem kommer från trakten 
och är S-märkta. 

Inte har jag sett/hört om 
någon nämnvärd lobby-
verksamhet från deras sida 
under 17 år!  Det vore på sin 
plats att de redovisar vad 
de gjort på riksplanet för 
att underlätta etablering av 

arbetstillfällen i Värmlands 
glesbygd. 

Lokalt har OR tagit över 
makten i Hagfors kommun 
och har bara haft ett år på 
sig att visa sin stöttning, 
men det är på riksplanet 
besluten ska tas om och 
när det blir ekonomiska 
förutsättningar för pro-
duktion och avsättning av 
biometanol. 

Björn Gillberg är väl 
förberedd att dra i gång när 
regeringen får ändan ur 

vagnen. Det är dags för om-
tag och här bör Värmlands 
alla riksdagsmän ställa 
upp och lobba för en bättre 
miljö med biometanol. 

Draghjälp behövs från 
alla håll. Det är på sin plats 
att NWT gör en artikelserie 
om vad som hänt på riks-
nivå i frågan. Särskilt inom 
S och MP. MP är ett pytte-
litet parti, men har väldigt 
stor inverkan på arbetet i 
Sveriges riksdag.
Mer biometanol

HAGFORS. Metanolfabriken

Vad gör egentligen riksdagsmännen?

Från NWT:s Facebook
”De hugger mot varan-

dra i Hagfors nu.”
Madelene Ericsson, om att 
 kommunalrådet Jens Fischer  
anmälts för sin brygga

Har inte mat för dagen
Svar till: Bananrepubliken Sverige – hur blev det så här?
POLITIK. Så bra skrivet! Instämmer helt!

Varje dag ser och hör man om det svenska samhällets 
sjukdomssymtom.

Det ena värre än det andra!
Men är det obotligt? Verkar så för det sunda politiker-

förnuftet är totalt handlingsförlamat.
Försäkringskassans blåslampa sveder ryggarna på dem 

som är funktionsnedsatta. Skräcken lyser i deras ögon när 
de jagas till Arbetsförmedlingen för att söka ett jobb som 
inte finns för ingen vill anställa dem för de klarar inte ett 
vanligt jobb.

Ingen slår dem som redan ligger utom lagvrängarna i 
detta land. Och de med sjukersättning är också jagade men 
de flesta av dem har man redan svält ihjäl med en inkomst 
ingen kan överleva på. 

De har det ännu sämre än pensionärerna. Många av oss 
med sjukersättning har slitit ut oss i till exempel vårdyrken 
och tung industri. Nu har vi inte ens mat för dagen. 

Hur lågt kan man sänka sig? Jag bara undrar!
En utsliten och hungrig gammelsvensk

Uppmaning: Hjälp  
dem att kliva av
POLITIK. Liten vill bli stor.

Sen lite större, ännu större!
Väl stor hägrar störst.
Så uppstår med tiden osläckbar makttörst.
Vi har alla bevittnat, hört och läst om diverse händelser i 

Regionen och fram för allt Karlstads kommun, som fått oss 
att fundera på både det ena och det andra. 

Gemensamt för dessa händelser är att inblandade per-
soner innehaft sina positioner och uppdrag över lång tid. 
Och jag är övertygad om att detta bidragit till den fartblind-
het och förlust av insikt om egen person, sin förmåga och 
betydelse, som vi nu upplever. 

Ni som finns i deras närhet. Jag uppmanar er: Om ni vill 
dessa personer väl, hjälper ni dem att kliva av. 

Eftersom dessa ”affärer” hela tiden fortgår och tillåts 
fortgå, vill också be att de personer som ansvarar för revi-
sion inom Regionen och Karlstads kommun skriv ett litet 
inlägg och beskriver hur man genomför sitt arbete.
Ordning och reda, räfst och rättarting

Fy på er Hammarö församling
KOSTNAD. Nu har ni utmärkt er igen. Ännu en chock höj-
ning av arrendena för sommarstugeägarna.

Det är ju bara några år sedan ni gjorde en stor höjning. 
Inte underligt att så många går ur kyrkan. 

Jag har min tro kvar, men vill inte tillhöra en sådan 
kyrka.
Sommarstugor ägare

Ett kliv. Insändarskribenten vill att personer i anslutning till 
flera höga politiker hjälper dessa att ta ett kliv, bort från de 
beslutande rollerna. FOTO: JENS MEYER

Sikta högt – Hard  
rock café till kupolen

K
upolen står tom och 
den unika sats-
ningen det pratades 
om blev aldrig av. 
Nu börjar i stället ar-

betet med att etablera ännu 
ett hotel i Karlstad, så varför 
inte ta chansen och göra 
detta till något unikt ändå?

Ingen vet riktigt hur, men 
restauranger och hotell fro-
das i Karlstad. Visst byter 
de ofta koncept eller ägare, 
men lokalerna står nästan 
aldrig tomma. 

Kupolen är väl undanta-
get, trots det väldigt fina 

läget utan paritet i staden. 
Visst vore ett till Scandic 
bättre än en tom byggnad, 
men borde vi inte kunna få 
nått... bättre?

Missförstå mig inte. Loka-
len är utan tvekan svårsåld 
och ett hotell i sig behöver 
inte vara en dålig idé. Men 
läget och lokalen förtjänar 
något häftigt. Något som 
sticker ut lite från mängden.

Så varför inte etablera en 
kedja som kan kombinera 
både kafé och hotel? Varför 
inte försöka etablera Hard 
Rock Café?

Jaja, jag förstår att du blir 
skeptisk. Varför skulle Hard 
Rock franchisen vilja eta-
blera sig i lilla Karlstad, när 
den inte ens velat blänga 
med sitt ena halvsuddiga 
ögat på städer som Malmö 
och Uppsala?

Jo. Kanske, bara kanske, 
blir den faktorn att värm-
länningarna älskar att äta 
ute, och hotellbesökarna 
verkar trivas i Karlstad, att 
satsningen låter intressant.

Vallfärden till staden 
under Sweden Rally och 
Karlstad Grand Prix, kon-

tinuiteten av konferenser 
i CCC och mängden fans 
som tar sig en öl innan 
och efter match i Löfbergs 
Arena borde garantera 
lönsamhet under många 
år framöver. Det centrala 
läget och relativa närheten 
till norska gränsen skadar ju 
inte heller.

Visst låter det nästan 
som en febrig hallucina-
tion. Men borde man inte få 
drömma, eller framför allt; 
de försöka?

Allt är möjligt, kanske

KARLSTAD. Drömmer om ett nytt koncept

Lokalen med kupolen i hörnet på Mitticity har stått tom en längre tid. Insändarskribenten har önskemål om ny hyresgäst. 

 FOTO: DANIEL LARSSON

REDAKTÖR: KASPER NORLING
E-POST: INSANDARE@NWT.SE
TELEFON: 054-19 96 12

Insändare
Skriv en insändare!
E-post: insandare@nwt.se
Post: NWT, Box 28, 651 02 Karlstad. 
Märk kuvertet med ”Insändare”




