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lokala nyheter

Välkomnar regionens satsning

oo

Diabetesföreningen Kronoberg är en patientorganisation som arbetar
för att diabetesvården i
ska hålla så god standard
som möjligt och att alla
ska få den hjälp de behöver. I slutet av förra året
meddelade regionen att
alla typ1-diabetiker ska
få tillgång till så kallade
CGM-mätare, kontinuerlig blodsockermätning.
En satsning som välkomnas av de engagerade.
Rosmarie Svensson och
Hans Håkansson är ordförande respektive vice
ordförande i Diabetesföreningen Kronoberg som
totalt har cirka 600 medlemmar.
– Dels är det trevligt att
träffa andra i samma situation, säger Rosmarie
som gick med efter det att
hennes dotter fått besked
om att hon hade diabetes.
Men det är också så viktigt
att dessa frågor lyfts, inte
minst det att vi alla behöver jobba för en jämlik
vård.
Bekostar själva
En CGM-mätare är en
blodsockermätare
som
mäter värdena kontinuer-

Samtliga kommuner i Kronobergs län har i år beviljats
Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Växjö kommun beviljas 2,2 miljoner kronor för en mängd olika
insatser, elever kommer bland annat få möta berättande i olika former, återbruksprojekt, filmskapande,
utställningar och bygga instrument för att nämna några
projekt som planeras. Kulturrådet har i år även valt att
prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de
barnen i skolan och samhället.
– Många kommuner har reflekterat över identitet,
språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och
olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Rosmarie Svensson och Hans Håkansson är ordförande respektive vice ordförande i Diabetesföreningen Kronoberg.

ligt och automatiskt. En
sensor på armen sänder ut
radiosignaler och den som
har diabetes behöver bara
scanna sensorn för att få ett
värde. Flera landsting och
regioner har börjat erbjuda
patienter den nya tekniken
kostnadsfritt, men fram
tills nyligen inte Region
Kronoberg. Här har istället
en del patienter själva valt
bekosta mätaren ur egen
plånbok.
– Det ska inte vara en
fråga om var man bor och
de som valt att vända sig

till andra landsting, den
notan har ändå Kronoberg
fått betala. Ju fler som upphandlar tekniken, desto
billigare blir den dessutom
En frihet
Men så i slutet av förra året
hände något. Efter ett medborgarförslag
beslutade
hälso- sjukvårdsnämnden
att börja erbjuda patienter även i Kronoberg en
CGM-mätare. Omkring
sex miljoner per år beräknas kostnaden bli och målet är att typ1-diabetiker

som så önskar ska ha en
egen mätare 2017.
– Det har varit lite segt
men vi känner ändå att de
har lyssnat på oss. Det har
hänt så oerhört mycket
inom diabetesforskningen
och den här tekniken är ett
av de genombrott vi väntat på. Att slippa sticka sig
i fingret flera gånger per
dag, det är en oerhörd frihet. Att leva med diabetes
kan ofta vara tidskrävande
och jobbigt, det här betyder mycket.
Anna-Stina Stenbäck

Premiär för entreprenörsmässa
Drivhuset och NyföretagarCentrum slår sina påsar ihop och arrangerar
en gemensam inspirationsmässa för blivande
och etablerade entreprenörer. Evenemanget, som
äger rum på Linnéuniversitetet på tisdag, sammanfaller med Nyföretagarveckan och Digitala
veckan.
–Mässan ska vara en
träffpunkt som ger information och väcker
nyfikenhet kring företagande, berättar Emma
Johansson, verksamhetschef på Drivhuset.
Vecka 17 är lika med den
nationella
Nyföretagarveckan. Detta är något som
uppmärksammas på olika
sätt över hela landet och
i Växjö har NyföretagarCentrum tillsammans med
Drivhuset och Linnéuniversitetet valt att skapa en
helt ny mässa.
–Vi kallar det en mässa
för blivande och etablerade
entreprenörer. Den vänder
sig nämligen till både de
som funderar på att starta
eget och de som kommit
igång med sitt företag. Be-

Miljoner
till kultur i skolan

sökarna ska kunna ställa
frågor om företagande och
träffa företagare. Det övergripande syftet är att väcka
nyfikenhet och skapa inspiration kring entreprenörskap.
Digitalt tema
Mässan äger rum i K-huset på Linnéuniversitetet
på tisdag, från klockan
halv tio till halv fyra. Här
finns möjliget att mingla,
knyta kontrakter, ställa
frågor och även gå på föreläsningar. Visma håller
ett föredrag om hur man
kan utveckla sitt entreprenörskap med fem smarta
sökmotortips och Smelink
berättar om hur man som
företagare lyckas med sin
hemsida.
– Mässan sammanfaller
med den Digitala veckan
så vi har valt att ha digitalisering som huvudtema på
föreläsningarna.
Gott och blandat
Mäss-området
kommer
även rymma Café starta
eget, ett koncept med utställare, bjudning på kaffe
och fika samt paneldiskussioner med intressanta

Invigningstalare
klar för Växjö pride
Barbro Westerholm, 82, har under en stor del av sitt liv
med stort tålamod kämpat för hbtq-personers rättigheter. I veckan meddelades att hon blir huvudtalare på
Växjö pride 2016. Barbro var bland annat ordförande
partnerskapsutredningen och drev igenom partnerskapslagen i riksdagen. Hon spelade stor även roll för
att sjukdomsstämpeln togs bort ur svensk lagstiftning.
Idag är hon vid 82 års ålder riksdagsledamot för Liberalerna och kämpar fortfarande för frihetsfrågor.
–En mer värdig invigningstalare för året kan vi inte
hitta. Hon symboliserar i hög grad kampen för frihet
att vara sig själv. Det är en stor ära för oss i Växjö pride
att hon kommer, säger Suzana Mocevic.

Ny strategi för
ombildningar
Under förra veckan fattade Växjöbostäder beslut om
en ny strategi för ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Bland annat innebär den att företrädare för
en bildad förening tillfrågar Växjöbostäder innan intresseanmälningar från boende inhämtas.
– Ägardirektivet för Växjöbostäder kommer att beaktas i sin helhet av styrelsen vid beslut om bolaget har
för avsikt att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening eller inte. Dessutom kommer även andra faktorer
som till exempel påverkan på förvaltningseffektiviteten,
om fastigheten innehåller byggrätter och möjligheten
att stycka av byggnad att beaktas, säger Per Schöldberg
(C), ordförande i Växjöbostäder.

ÅRSSTÄMMOR

Måndagen den 25 april är du välkommen på årsstämmor för:
•
•
•
•

Syftet med mässan är att inspirera och väcka nyfikenhet
kring företagande, säger Emma Johansson, verksamhetschef
på Drivhuset.

entreprenörer. Emma beskriver hela mässan som
en träffpunkt med en spännande mix av det mesta
som rör företagande.
– Det är som en gott och
blandat-påse, här ska finnas något för alla! De som
kommit igång med sitt företagande kan få praktiska
tips. De som fortfarande
befinner sig på idéstadiet
kan inspireras att våga ta
steget att förverkliga sin

företagardröm.
Någon
student kanske stannar till
rent spontant och blir nyfiken på det här med entreprenörskap.
Kommer den här mässan
bli årligen återkommande?
– Det här blir en test.
Om mässan blir en succé
med många besökare så
finns tanken att göra det
till en tradition.
David Färdigh

Växjö Kommunföretag AB
• Växjö Fastighetsförvalning AB (Vöfab)
Videum AB
• Växjö Energi AB
Vidingehem AB
• Wexnet AB
Växjöbostäder AB
Bolagen ägs av Växjö Kommun

Plats: Växjö Kommunhus, entré reception Björnen
Tid: måndag 25 april kl. 16.00-17.00
Program:
Ordföranden för VKAB hälsar välkommen
Aktuellt i Växjö kommunkoncernen
Viktiga händelser under året
Allmänhetens frågestund
Avslutning, vice ordförande VKAB
För detaljerat program vänligen besök:
www.vaxjo.se/vkab

Telefon, växel: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se • Hemsida: vaxjo.se/vkab

