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BBeesslluutt  oomm  fföörrbbuunnddssoorrddnniinngg,,  rreegglleemmeennttee  ssaammtt  kkoonnssoorrttiiaallaavvttaall  mm  mm  aavvsseeeennddee  bbiillddaannddee  aavv  

kkoommmmuunnaallfföörrbbuunndd  mmeedd  aannssvvaarr  fföörr  ddee  ffrriivviilllliiggaa  sskkoollffoorrmmeerrnnaa  iinnoomm  TTrroollllhhäättttaann  oocchh  

VVäänneerrssbboorrgg    

  

  

DDaaggeennss  bbeesslluutt  ii  kkoommmmuunnssttyyrreellsseenn  ggeerr  kkllaarrtteecckkeenn  fföörr  kkoommmmuunnffuullllmmääkkttiiggee  aatttt  vviidd  

ssaammmmaannttrrääddeett  ddeenn  2233  mmaajj  ggee  eenn  ttyyddlliigg  ssiiggnnaall..  SSaammaarrbbeettee  mmeellllaann  ttvvåå  kkoommmmuunneerr  sskkaallll  ggee  bbäättttrree  

oocchh  ssttaabbiillaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  eerrbbjjuuddaa  uuttbbiillddnniinngg  mmeedd  hhöögg  kkvvaalliitteett..  PPrroocceesssseenn  hhaarr  

sskkeetttt  ii  fflleerraa  sstteegg  oocchh  rreessuulltteerraarr  nnuu  ii  bbiillddaannddeett  aavv  eetttt  kkoommmmuunnaallfföörrbbuunndd..  

  

JJaagg  vveett  oomm  iinnvväännddnniinnggaarr  ssoomm  hhaarr  rreessttss  aavv  ffaacckklliiggaa  rreepprreesseennttaanntteerr..  JJaagg  kkäännnneerr  ttiillll  mmåånnggaa  aavv  

ffrrååggoorrnnaa  ssoomm  ppeerrssoonnaalleenn  öönnsskkaarr  ffåå  ssvvaarr  ppåå..  JJaagg  vveett  oocckkssåå  aatttt  mmyycckkeett  ii  ddeenn  aavvvvaakkttaannddee  oocchh  

aavvvväärrjjaannddee  iinnssttäällllnniinnggeenn  bbeerroorr  ppåå  uupppplleevveellsseerr  hhuurr  ddeett  äärr  oocchh  hhaarr  vvaarriitt..  

  

HHeellaa  pprroojjeekktteett  ssyyffttaarr  ddoocckk  ttiillll  eenn  nnyy  ssiittuuaattiioonn  ssoomm  sskkaa  ggee  uuttrryymmmmee  fföörr  ddeellaakkttiigghheett..  JJaagg  ssttäälllleerr  

mmiigg  bbaakkoomm  fföörrssllaaggeett  fföörr  aatttt  jjaagg  ttrroorr  aatttt  aavvttaalleenn  ggeerr  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  fföörr  bbäättttrree  vviillllkkoorr,,  fföörr  vvåårraa  

uunnggddoommaarr,,  fföörr  aallllaa  ssoomm  öönnsskkaarr  uuttbbiillddaa  ssiigg,,  oocchh  äävveenn  fföörr  vvåårr  ppeerrssoonnaall  ssoomm  sskkaa  vveerrkkaa  fföörr  aatttt  

uuttbbiillddnniinngg  sskkeerr  ppåå  mmyycckkeett  ggoodd  nniivvåå  oocchh  mmeedd  bbäässttaa  ttäännkkbbaarraa  rreessuullttaatt..  

  

MMåånnggaa  aavv  ffaarrhhååggoorrnnaa  kkoommmmeerr  aatttt  bbeessvvaarraass,,  ii  ddeett  ffoorrttssaattttaa  aarrbbeetteett  oocchh  eefftteerr  ddeessssaa  pprriinncciippiieellllaa  

bbeesslluutt  ddeett  nnuu  äärr  ffrrååggaann  oomm..  DDeett  äärr  lleeggiittiimmtt  aatttt  vvaarraa  sskkeeppttiisskk..  MMeenn  mmaann  mmååssttee  vvååggaa  --  oocchh  sseeddaann  

aarrbbeettaa  ii  eennlliigghheett  mmeedd  uuttttaallaaddee  mmåållssäättttnniinnggaarr..  DDeellaakkttiigghheett  äärr  aavvggöörraannddee..  DDaaggeennss  bbeesslluutt  ttoollkkaarr  

jjaagg  ssoomm  eetttt  uuttttrryycckk  fföörr  aatttt  ddeellaakkttiigghheett  sseess  ssoomm  eenn  ssjjäällvvkkllaarr  fföörruuttssäättttnniinngg..    

  

DDaaggeennss  bbeesslluutt  äärr  ddoocckk  iinnttee  ssjjäällvvkkllaarrtt..  MMåånnggaa  ffrrååggeetteecckkeenn  oocchh  iinnvväännddnniinnggaarr  kkuunnddee  mmyycckkeett  vvääll  

hhaa  lleetttt  ffrraamm  ttiillll  eetttt  aannnnaatt  bbeesslluutt..  MMeedd  mmiinn  rröösstt  ggeerr  jjaagg  uuttttrryycckk  fföörr  aatttt  jjaagg  sseerr  eenn  ggoodd  mmööjjlliigghheett  

aatttt  ffrraammttiiddeenn  kkoommmmeerr  aatttt  uuttvviissaa  aatttt  ddeett  äärr  eetttt  kkllookktt  bbeesslluutt..  

  

JJaagg  bbeekkllaaggaarr  ssaammttiiddiiggtt  aatttt  aavvvviikkaannddee  uuppppffaattttnniinnggaarr  iinnttee  kkuunnddee  sskkrriivvaass  iinn  ii  bbeesslluuttssuunnddeerrllaaggeett  

ssoomm  ggåårr  ttiillll  kkoommmmuunnffuullllmmääkkttiiggee..  SSoomm  iicckkee  ttjjäännssttggöörraannddee  eerrssäättttaarree  hhaaddee  MMoorrggaann  LLaarrssssoonn,,  

rreepprreesseennttaanntt  fföörr  VVäällffäärrddssppaarrttiieett,,  iinnttee  mmööjjlliigghheett  aatttt  ffåå  eenn  aanntteecckknniinngg  ttiillll  pprroottookkoolllleett  ssoomm  sskkuullllee  

hhaa  fföörrkkllaarraatt  vvaarrfföörr  hhaann  kkoommmmeerr  aatttt  fföörreessllåå  aavvssllaagg  ttiillll  bbeesslluutteett  ddeenn  2233  mmaajj..    
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VVäännsstteerrppaarrttiieett    

  

  


