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Flaggfesten dyrt
kalas for Mahuiö
Nu kommer rakningen
for kommunens flaggfest
i samband med invigning
en av World Maritime
University: over en kvarts
rniljon kronor.

Den 4 juli vajade 126 mitianers
Ilaggar langs Citadellsvägen och
Limhamnsvngen.
Infor invigningen av WMU
hade galukonloret hottenskrapat
LOrridet av flaggstanger och fall
Iram 70 siyckc’n. Resterande 60
inkoptes für 120 000 kronor.

Lánade flaggoi’
Fran Stockho1n lanades flag—
gor 1 fra dagar. Uppsattning och
nedtagning av Ilaggstangerna
kostar lika mycket som inkOpet
av de 60 flaggstüngerna.
Och sa tilikommer kostnaden
11w de sju sam skOlte hissning och
—

Det kostade over en kvarts miljon alt flagga for FN-univers,tetef
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halning. Del är pengar som inte
Om det hlir till FN—dagen den
1 24 oktuber sam enligt furslug skall
betalas genom kommunens anbli aIlmOn flaggdag Or okant.
slag for invigningsftstligheterna
utan sum für las ur gatukontorets
Do nya flaggstungerna ar av
budget, berüttar Roif Frostegard pList och i pnncip iinderhOllslria.
1 Flera av do Oldro Or av trO och
som är chef für gatukontorels gatudrifihyra.
kommer elter hand all kassoras.
IVIen flu skall llaggstangei na
nedFast inte förrn efter semestrarna eftersom det tir ant am
talk pa gatukontoret. Det blir Ilir
dyrt att ha stàrwerna uppe nür
del hhr allmàn flaggdag. Kom
munen tvingas ju d sätta in per
sonal für att hissa och hala ytterli—
gore 130 hlügula Ilaggor.
Del blir ingen aHmän llaggdag
lorran i host sa det kiarar vi, sO
ger RoIf F’rostegatd.
Roren dOr tlaggstOngerna satts
upp kommer till största delen att
behállas. Del Or meningen att• BANK- OCH POSTGIRONUMMER 900 100man vid behov skall kunna sOtta
app 60 stOnger igen.
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Barn pa sjukhus
kan ocksa
vara “utan forbarn”
Rädda Barnen
hjalper

—
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