JULKÅSERI 2017
Kära befullmäktigade!
-

Fullmäktigeåret är till ända.
Vi ett nytt blad ska vända
En tillbakablick kan vara på sin plats
För reflektion och för att ta ny sats!

Januari
-

På trehjulig elcykel ses Svante fara fram
Det var, så tyckte Camilla, stor synd och skam
Somliga av vänstern skulle allmosor få,
medan andra i kommunen bara fick gå.

-

Azra, generös och vän som hon är,
erbjöd omsorg för alla som är här
en sammanhållen sådan tanken var
- hoppas erbjudandet står kvar!

-

Åsa hembesök ville göra
På Arnolds dörr hon knackar på,
men han ville inte öppna då
och hon , hon vill inte störa

Februari
-

Gun-Britt syns leende cykla och klinga
trots att Jörgen skär in och nästan tvinga
henne i diket ner,
så blev det inte mer!

Mars
-

Vår arbetsmarknad och näringsliv är dålig
dundrar Birgit och Ulla, ja undermålig
Hans-Göran går i taket för deras ”peteri”,
- som om det bara handlade om terapi!

April
-

Arbete och ambitioner,
ger dig större portioner!
Det var Håkans devis,
men sen upp till bevis.
Det var ingen som tyckte som han.
Motionen, ja, den bara försvann

-

Värnamo, ska marknadsstaden vara,
det vill Jörgen och SD-Jan bevara.
Men, tyvärr knallarnas skara,
de minskar och minskar bara.

-

Senada vill utbilda mera
och på bristyrken fokusera
Glenn såg tanken som god,

men frågan är vems bord?
-

Linda ville subventionera,
och till de gamla portionera,
en måltid till något lägre pris,
slippa betala för service.
Hans-Göran såg det på så sätt.
I opposition det är lätt,
att ge bort av allas kaka,
som man själv har sluppit baka!

-

Birgit blev sugen på att bada i maj.
En simhall till vore inte dumt ”naj”!
Men Gottlieb var detta emot,
såg det som ett personligt hot,
att redan i maj gå ner i badet,
precis då när isen just släppt taget!

-

Ardita tänkte i andra banor,
att ändra lite vore vanor,
att bada mer för hälsans skull
och minska också vårat hull!
Birgit och Gottlieb sa nej båda,
sådana bad ger bara klåda!

-

I Horda Stefan ville sammanföra,
alla kvinnor och män i salig röra,
för att sedan åka i samma bil
- mil efter mil efter mil!

-

Anne vill till Campus och Gummifabrik fara
och dessutom med resebidrag det ska vara!

-

I juni var det många som ville,
utan att vara ett större snille,
- det går att förstå spelet här
detta är politikens egen sfär!
Det gäller få invånarna tro,
det är i Värnamo man ska bo!

Maj

Juni

Augusti
-

Alla ska få vara med, tänkte Pär!
Gottlieb instämde också i det där!

-

På Sadelmakarn Ardita ville ha,
ett Ungdomens hus, det skulle vara bra!
Fullmäktigeledamöter på varann ser
- Nej, tyvärr det är nog inte för oss mer!

-

Anette ville personal garantera
och kvalitén inom omsorgen förmera.
Det där, sa Arnold, är svårt att hantera!

-

Åke ville en vision se,
ett Värnamo in spe
en stad så hållbar och skön
kanske mera röd än grön.

-

Kajsa däremot, med mera grönt vill måla
- en struktur för kommunen, som kan tåla
en fortsatt hållbar befolkningstillväxt
med syre att inandas i en grön kontext
Det gröna i många nyanser finnes,
det Hans-Göran ville ge till minnes!

September
-

I Åbroparken ljuv musik bör ljuda
- de ville Linda till staden bjuda
”Stilla flyter Lagan”, är dock en melodi,
som redan bjuds i naturens sceneri.

-

Britt-Marie, motionera,
om daglig fysisk aktivitet.
Det skulle ännu mera
öka barnens receptivitet,
att kunskaperna suga in
en situation vinn-vinn!
Glenn i stort sett tyckte lika,
men ej att håltimmar vika.

-

Karl-Mats ville att ketchupen stoppas,
Barn med parmesan istället proppas
eller pecorino eller annan lämplig ost
det säges vara betydligt bättre kost.

Oktober
-

Ung på helgen vill Gun-Britt vara,
Varför inte, det kan vi väl alla vara!

November
-

Att synas och ses väckte många till liv!
Det blev faktiskt näst intill ett riktigt kiv.
Vem ska synas mest?
- Och vem är bäst?
Någon till och med i stolpens topp,
klättrade, trots besvär faktiskt opp!

Åke, Gottlieb, Hans-Göran, Ulla och Stig
Raymond, Stefan och Jörgen i hård envig.
Lampor slocknade och byttes ut
mot bättre teknik, för att till slut,
få höra Gunnars röst om vem det är
som de facto kan släcka lyset här!

MED TACK FÖR ÅRET SOM VARIT VILL JAG ÖNSKA ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Christer Fjordevik
Kommunfullmäktiges ordförande

