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En härlig ”sensommardag” i november

Foto: Kenth Olsson

Frösakull bästa livsplatsen året runt.

Läs mer på Frösakull Community
www.frosakullcommunity.se
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Det råder uppror mot detta orättvisa, i prissättning av en
produkt som är identisk och alla behöver. Ska bli intressant att följa om man har modet politiskt att en gång för
alla tar ett rejält omtag på hela avregleringen av energiproduktionen.

Hej igen kära läsare!
Det går mot årets slut efter ett händelsrikt år både här
hemma lokalt och globalt. FRÖSAKULL som boplats
växer med ett par hundra ny familjer inom dem närmaste åren. Blandad byggnation vid Sigyns väg med
olika boendeformer, villor, bostadsrätter och hyresrätter och ett nytt handikappboende dessutom. Frösakullsskolan har fått ett Tekniksstöd på 2 miljoner och
skolan utvecklas på ett utmärkt sätt av rektor Elisabeth
Schönbeck och medarbetare och föräldrar. I det globala
perspektivet har det varit en mycket turbulent situation, i det finansiella systemen och inom EU har det
varit krismöte på krismöte där man beslutat om ständigt inpumpande av kapital, för att motverka en total
kollaps. Sociala medier Facebook med flera har formligen exploderat i användare under året. Flera allvarliga
vårdskandaler inom äldrevården har uppmärksammats
i media. Där privata vårdbolag som ju finansieras av
skattemedel slussat pengar-vinster ut ur Sverige och
på så sätt undgå beskattning. Detta är naturligtsvis helt
oacceptabelt och denna möjlighet kommer att täppas
till av skattemyndigheten. Elbranschen har förändrats, där nu Sverige från 1 nov 2011 delas in i 4 olika
”prisområden” där vi i Halland trots kärnkraftverk i
närområdet och över 17 egna vattenkraftanläggningar
hamnat i prisklass 4 den dyraste.

Och därmed både kort och långsiktigt återför denna i
statlig regi. Tills nu är det ett ständigt hanka sig fram
situation, med driftsstörningar avstängd produktion etc.
Vill ge en eloge till Uppdrag Granskning SVT som lyfter
aktivt löpande bekymmer som uppkommer i samhället.
De flesta media ägnar sig åt ”copy cat” aktiviteter och
”dokusåpafiering” oavsett ämne tyvärr.I flera arabländer har det varit omvälvande händelser där dynastier
har fallit och folken kämpar för demokrati och rättvisa.
Internet har visat sig ha stor betydelse för att kommunicera till världen vad som händer i det enskilda
landet. Jag vill också uttrycka mitt varma deltagande
med anhöriga till de oskyldiga offren i Norge med Utöya
katastrofen. Detta omänskliga illdåd utfördes av Anders
Beiring Breivik.
En annan mycket tragisk händelse inträffade i Flemingsberg. En intagen mördade en ensam vårdare på jobbet.
Mitt medkännande med familjen till den mördade
kvinnan på Huddingehäktet. Där ledningen fick signaler
på brister men inga åtgärder gjordes! Men rundande
av rutiner gav möjlighet att släcka ett oskyldigt människoliv helt i onödan. Man har nu ändrat bemanning
för högsta säkerhet. Varför ska det alltid behöva hända
något tragiskt först?
Vi närmar oss nu jul och nyår där vi får möjlighet att
umgås med nära och kära. Snart nalkas ett nytt år 2012
och då får vi alla möjlighet att ”vända blad” på olika
sätt. Genom att vara en god medmänniska se postivt på
tillvaron och generös mot vår omgivning, får vi kraft
att hantera vardagen verdermödor. Lev både i nuet och
framtiden i detta vårt enda liv som vi begåvats på gott
och ont. Ha det gott.
God Jul Och Gott Nytt År!
Önskar Kenth
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Stormen november 2011

Foto: Kenth Olsson

Ringenäs Valborgsmässoafton samlas unga och äldre

Elden värmer skönt

Den häftiga stormen drog med sig nedfallna träd staket och takpannor med vindstyrkor över 35m/sek. Eller
som på bilden spångnedgångar till havet och avskalade sanddyner.
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FRÖSAKULL VÄXER!

Foto: Kenth Olsson

Ett nytt Handikappboende har vuxit upp på rekordtid i regi av Halmstad kommun.

A-Hus första färdigbyggda villa i
2 plan och boyta 160 kvm.

LÄS mer på: www.frosakullcommunity.se
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