
Vi ser det som nödvändigt att
låta nya ledamöter ta plats i
fullmäktige för att ge dem möj-
lighet som ledamot eller supple-
ant att sätta sig in i fullmäktige-
arbetet inför nästa mandatpe-
riods början. 

Några av oss som under många år repre-
senterat Alvesta Alternativet i fullmäkti-
ge eller nämnder väljer nu att ta ett steg
tillbaka från de kommunala uppdragen
och koncentrera arbetet på den egna par-
tiorganisationen. 

Det innebär att två av partiets för-
grundsfigurer som funnits med allt
sedan starten för femton år sedan lämnar
kommunfullmäktige och helt koncentre-
rar sig på det interna partiarbetet. 

Peter Johnsson kommer fortsättnings-
vis att lägga sin energi på ordföran-
deuppdraget i Alvesta Alternativet. Han

kommer dock att sitta kvar som ledamot i
miljönämnden. 

Torbjörn Larsson har på senare år bara
haft fullmäktigeuppdraget kvar. Nu kom-
mer han fortsättningsvis enbart att kon-
centrera sig på informationsuppdrag
inom partiet. Det innebär att huvudansva-
ret för redigering av partitidningen
Alternativet och partiets hemsida fortsätt-
ningsvis kommer att vila på Torbjörns
ansvar. 

I samband med denna omorganisation
gör Alvesta Alternativet den förändringen
att Mia Andersson, Hunna, Grimslöv, går
in som ordinarie ledamot i Barn och ung-
domsnämnden. Hon är en tjej som är
känd för att ha många järn i elden.
Hennes intresse för skolfrågor är djupt
och därför ser vi det som synnerligen
angeläget att kunna bereda en plats för
henne i nämnden. I synnerhet i ett läge då
den södra kommundelen behöver en röst
för att kunna göra sig hörd i de nu för
bygden högaktuella skolfrågorna.

Mia Andersson, Hunna, Grimslöv är
Alvesta Alternativets nya ledamot i Barn-
och ungdomsnämnden.

Vi siktar in oss på valet

Hjortsberga Samhällsförening
har inte kunnat fullfölja pla-
nerna på en strandpromenad
eftersom de egna medlen tog
slut och några bidrag från
kommunen inte gått att erhålla. 

Men nu ser det plötsligt
mycket ljusare ut. 

Länsstyrelsen har beviljat 100 000 kro-
nor i bidrag med utbetalning redan den
första augusti av 75 000 kronor och res-

terande del när slutbesiktningen är gjord.
För att få dessa medel måste
Samhällsföreningen ta på sig ideella
arbeten för 60 000 kronor och kommunen
bistå med ytterligare 40 000 kronor. Den
senare delen finns i kommunens budget
för 2006. 

För oss i Alvesta Alternativet är det

glädjande när det nu ser ut som att det
som från början var vårt förslag nu kan
slutföras. 

Med de förutsättningar som nu finns
kan arbetet i praktiken komma ingång
omgående och resultatet blir till ännu
större fromma för Hjortsbergaborna och
besökare.
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200 000 kronor till strandpromenaden

Alternativet laddar om inför valet i september 2006

Vi finns på nätet! www.alvestaalternativet.se

Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer

en riktigt trevlig sommar och skön semester!



Det är dags att bli konstruktiv!
Återställ den raserade belys-

ningen på landsbygden och
kommunens motionsspår

Medan samhällsmedborgarna bokstavligt
talat famlar i mörker och fortfarande
inväntar att deras gatubelysning skall tän-
das efter stormen den 8 januari händer
inte mycket på ledningsfronten i Alvesta
kommun. Att en belysningsplan skall tas
fram är det enda konkreta som hänt. 

SPARBETING
Först när den är färdig får vi veta vilka
som får tillbaka sin belysning. Som det nu
verkar ingår landsbygdens belysning i
sparbetinget för att rädda kommunens
ekonomi. Inte blir man mer hoppfull när
tekniska förvaltningen lägger sin budget
inför 2006. Här finns inga större belopp

avsatta för att åtgär-
da det stormen ska-
dade på belysnings-
nätet. Först framåt
2007- 2008 tycks
man ha råd att åter-
ställa delar av det
nedsläkta nätet. 

Har man på tek-
niska förvaltningen
aldrig hört talas om
omprioritering? Det
är hög tid att man
kastar sig över årets
budget och ser efter
vad som redan nu
kan åstadkommas
för att inte ge lands-
bygdsbefolkningen
ännu en mörk vin-
ter. 

Någon ombyggd
gata eller nyasfalte-
ring får väl anstå ett
eller annat år för att
prioritera det hårt
åtgångna belys-
ningsnätet. Men
sådana tankar är
ännu så länge inte
skönjbara från
kommunledningens sida. 

Det rörliga friluftslivet hämmas också
av att inget händer. Naturliga stigar är
idag i stort sett omöjliga att ta sig fram på.
El-ljusspåren är på något undantag när
(Hanaslövsområdet) i samma situation.
Kommunledningen talar gärna om de
höga sjukskrivningstalen och bekämpar
detta bland annat genom friskvård. Men
att handgripligen se till att friskvård kan
bedrivas då hamnar uppröjningen av spår
och leder långt ned på åtgärdslistan. 

HÖGA KOSTNADER
Vi är medveten om att kostnaderna är
höga för återställandet och ökar om man
måste gräva ned de egna ledningarna när
Sydkraft nu gör det, men räknar inte kom-

munen alls nedgrävda ledningar som en
investering för minskat framtida under-
håll? 

SÖKT BIDRAG
Ett bra exemplet på detta är de nedgrävda
ledningarna i Hanaslövsområdet. På den
åtgärden tjänade vi stora summor vid den
senaste stormen. Skadorna här var myck-
et begränsade samtidigt som i stort sett
alla övriga elljusspår är totalt ödelagda.
Samtidigt vet vi att kommunen sökt EU-
bidrag för skadorna på belysningsnätet.
Inte kan man väl ta emot EU-medel om
man inte tänker använda dem till de ska-
dor man sökt för. 

Nej se till att snabbt göra en ompriori-
tering så att belysningsnätet i kommunen
blir återställt före vintertidens inträde.
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Inget nytt under solen!
Ja, så kan man väl bäst beskriva
den tv-sända debatten mellan gods-
ägare Persson och utmanare
Reinfeldt nyligen. Samma gamla
fraser som tidigare. Mycket stolta
paroller som vi har hört så många
gånger tidigare. Mycket ord, men
väldigt lite, om ens någon, handling!

Är det överhuvudtaget någon som
längre tror på sossarna och deras
paradnummer ”kamp för jobben”?
Minns ni nedläggningen av Alvesta
gjuteri i fjol och de anställdas brev
till berörda ministrar? Det kom inte
ett ord till svar! Stolta proklamatio-
ner, men lite handling!

Sedan kan man ju också undra hur
arbetslösa får jobb och sjuka blir
friska bara man sänker deras
ersättning? Reinfeldt har däremot
rätt i att skatten har sänkts för dem
med högst inkomster och betalats
med försämringar för låginkomstta-
garna. Det har således inte enbart
gynnat godsägare Persson utan även
honom själv. 
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Tänd igen efter Gudruns härjningar

Elljusspåret i Hjortsberga förstördes av stormen.



Man tar sig för pannan och und-
rar om ingen av de många
beslutsfattarna bland politiker
och tjänstemän har besökt
Högåsen innan man nu slutligen
dragit upp riktlinjerna för
ombyggnaden?

För att få en plats i det särskilda boendet
krävs redan idag att man har ett extremt
högt vårdbehov. Naturligtvis kommer
inte detta krav att sjunka när antalet plat-
ser på Högåsen minskas med en tredjedel
till 66. Med denna situation som bak-
grund blir man minst sagt förbryllad när
man ser den slutliga lösningen på
ombyggnaden. Att varje lägenhet fått ett
rymligt bad- och toalettrum är självklart,
men när nu pentryt skall utrustas med
både kyl, frys och mikrovågsugn börjar
man undrar hur frisk man måste vara för
att ha möjligheter att utnyttja all utrust-
ning. 

LÄGENHETER
Än mer frågande blir man när man finner
att varje lägenhet också utrustats med
tvättmaskin och torktumlare. Utrustning
som inte ens AllboHus tillhandahåller i
alla sina moderna lägenheter. Och vem
skall stå för användandet? Den boende
borde av kriterierna för platstilldelningen
vara ur stånd att sköta tvätten. Anhöriga
är väl möjligtvis ett alternativ i de fall de
boende har anhöriga i närheten. Det mest
troliga är ändå att det blir den alltmer
krympande personalen som tvingas till
ytterligare tidskrävande insatser. Det
sunda förnuftet lyser ännu en gång med
sin frånvaro när planerarna leker med
skattebetalarnas och de boendes slantar. 

Om det bara vore nog med detta. Nej,
som grädden på moset planeras för en ny
restaurang, som skall betjäna de boende.
Här skall alla måltider intagas för de som
har möjligheter att ta sig till matsalen.
Övriga får sina måltider serverade i sina
respektive lägenheter. De gemensamma
samlingsrummen, som varje boende-
grupp disponerar, får i fortsättningen inte
användas som matsal. Anledningen är att
den idag befintliga köksdelen vid dessa

samlingsrum försvinner och då säger
lagen stopp. Hur planerarna tänkt sig
funktionen av denna planering är obe-
griplig. Den logiska förklaringen blir att
samma personal skall dels lotsa de boen-
de, som kan utnyttja matsalen, till den-
samma och dels skall man samtidigt se
till att övriga boende får sin mat serverad
i sin lägenhet. Om man dessutom vet
vilka behov de boende har så förstår vi
inte hur personalen också skall räcka till
för att bistå vid alla dessa enskilda målti-
der.

KORTTIDSPLATSER
När det sedan inte planeras för varken
korttidsplatser eller demensavdelningar
blir man minst sagt upprörd När vi påpe-
kat detta får vi svaret att demensplatser
och korttidsplatser kan inordnas inom
hela lägenhetsbeståndet. Den som har den
minsta kunskap om demensvård vet att
det är omöjligt att ha
demensplatser inspräng-
da lite hur som helst. I
denna vårdform är det
nödvändigt att ha de
boende samlade i särskil-
da boendegrupper både
för de boendes bästa och
för en rationell vård. 

Om man skall gå på
utredarnas linje så kom-
mer behovet av personal
att behöva ökas väsent-
ligt vilket naturligtvis
inte finns med i beräk-
ningarna. 

K o r t t i d s p l a t s e r n a
måste bestå av möblera-
de enheter, där avtalsfor-
men inte är lägenhets-
kontrakt utan vårdavgift.
Något sådant finns inte
heller med i de kalkyler
socialförvaltningen hit-
tills presenterat. I försla-
get finns heller inte upp-
gifter om hur många
platser man räknat med
eller om dessa platser
skall bestå av 1- eller 2-
rumslägenheter. 

Tyvärr bygger hela förslaget bara på att
övervältra kostnader på staten. Med
lägenhetsboende kan man uppnå kravet
för att den boende skall få rätt till hyres-
bidrag. Det bidraget står staten för. 

MILJONRULLNING
Efter det är det inte långt till statens mot-
drag. Lägenheter är hyreshus varför fas-
tighetsskatt skall utgå vilken betalas av
ägaren, som i det här fallet är kommunen. 

Miljonrullningen fortsätter och förlo-
rarna är som vanligt de boende och skat-
tebetalarna, som tvingas betala oavsett
om utgiften hamnar på kommunen eller
statens bord. Samtidigt läggs övermänsk-
liga uppgifter på personalens axlar.
Antalet vårdplatser reduceras samtidigt
kraftigt. 

Än är det inte för sent att rätta till miss-
tagen! Men se till att gör det och gör det
nu!
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Var finns bondförnuftet?
Kompletta kök och tvättpelare till vårdtagarna 

Alla lägenheter i Högåsen ska utrustas med kompletta tvättpela-
re, tvättmaskin och torktumlare. Var finns det sunda förnuftet?
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Akut platsbrist i äldreboendet
Finns det ingen som helst kreati-
vitet kvar hos ledningen för soci-
alförvaltningen i Alvesta kom-
mun? Nu inträffar det som vi
tidigare varnade för när
omsorgsplatserna för äldre skul-
le minskas kraftigt. 

Nu är den akuta situationen redan här
trots att man ännu inte nått ned till de
antal platser ledningen påstår skall räcka.
Fullbelagda avdelningar och en kö som
bara växer till särskilt boende. 

Resultatet är överbeläggning och att
många får ligga kvar på sjukhus trots att
de är färdigbehandlade. Och mitt i allt
detta står avdelning 4 på Högåsen tom! 

Hur dyrt man än påstår det är att öppna
dörren till denna avdelning är det betyd-
ligt dyrare att betala för platserna på sjuk-
husen. Den ombyggnad som tvingat ut
vårdtagarna från avdelning 4 kommer
inte att påbörjas förrän efter nyår. Varför
ser då inte förvaltningsledningen eller
den politiska ledningen möjligheten att
snabbt öppna upp avdelningen fram till
dess att byggnationen skall starta? 

SPARA PENGAR
Det är många sköna kronor i fattiga
Alvesta kommuns kassakista som går för-
lorade för att man inte utnyttjar de resur-
ser som finns. Eller är det måhända så att
ledningen är livrädd för att ta in personal
för denna uppgift och därför föredrar att
sjukhuspersonal nyttjas, till en betydligt
högre kostnad för kommunen? 

Per Hjalmarson, moderat ordförande i
socialnämnden, menar att antalet
omsorgsplatser måste bli färre för att
spara pengar. Detta påstående rimmar illa
med det sätt man nu hanterar frågan. Nu
rullar verkligen socialförvaltningens
medel när man tvingas betala dyra sjuk-
husräkningar. Man måste fråga sig hur
socialförvaltningens bedömning av dessa
vårdtagare är. De är tydligen tillräckligt
bra för att stanna på sjukhus men bedöms
ändå inte kunna återvända direkt till eget
boende. 

Återstår då att socialförvaltningen

bedömer dem till korttidsplats eller sär-
skilt boende. Platser som den politiska
ledningen tillsammans med förvaltnings-
ledningen bedömt inte behövas. När skall
man från ledningens sida också ta en
smula hänsyn till vårdtagarna och den
personal, som försöker göra det bästa
möjliga av situationen? 

Bedömningen av platsbehovet stämmer
naturligtvis inte när dagens situation upp-
står. Vi tycker att ledande politiker och
tjänstemän måste ut och se sig om i verk-
samheterna. Det är där man skaffar sig
grunden för vettiga beslut. 

ANHÖRIGA
Ingen skall inbilla oss att de vårdtagare
som nu väntar på plats på korttidsboendet
eller i särskilt boende inte behöver den.
Samtidigt innebär det stora ansträngning-
ar för de anhöriga att över hälften av kort-
tidsplatserna på Högåsen är belagda med
väntande på platser i särskilt boende. Den
avlastning som behövs uteblir och resul-
terar i att maken/makan inte längre orka
med vårdtyngden, med ytterligare kostna-
der för kommunen som följd.

Vi uppmanar därför den politiska led-

ningen att bita huvudet av skammen och
öppna upp avdelning 4 på Högåsen i den
akuta situation som råder. 

VÄXJÖ
Om detta bara är en ”extrem situation”
som Per Hjalmarson påstår, går det att
hinna tömma avdelningen igen innan
byggnationen skall starta. Om inte, gäller
det att hitta evakueringsmöjligheter lik-
som Växjö kommun gjort vid sina
ombyggnationer. 

Hur man än räknar förlorar Alvesta
kommun inte på att ta hand om sina äldre
invånare med omsorgsbehov.

Vansinnet och prestigen styr framför vårdbehov

Högåsen i Alvesta brandskattas på omsorgsplatser av kommunledningen.

Bli medlem du
också!

Medlemsavgiften för 2005
är 10 kronor.

Sätt in beloppet på postgiro 
431 07 21-8

Glöm inte ange namn och
adress!
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Lös bangårdsfrågan först
För den som läste Smålands-
postens näringsbilaga den 9 maj
står det klart att Alvesta
Alternativets envetna kamp för
en utflyttad godsbangård har
fått stort gehör från alla de som
arbetar med järnväg. 

Alltifrån Banverkets egen trafikavdel-
ning till de stora entreprenörerna på järn-
vägssidan med Green Cargo i spetsen är
samstämmigheten total om att Alvesta
behöver flytta ut godsbangården till
Gustavsberg söder om Alvesta om järn-
vägstrafiken med gods skall kunna
utvecklas. Det är bara Alvestas egen
kommunledning som med alla medel för-
söker sätta käppar i hjulet. Huvudsaken är
tydligen att få det så länge omdebatterade
resecentrumet på plats även om det skul-
le äventyra själva järnvägstrafiken. 

DUBBELMORAL
Fler tågpendlar och mer godstrafik efter-
strävar alla, men ekvationen går inte ihop
när man samtidigt planerar för ett rese-
centrum där tillgängligheten för järnvägs-
trafiken blir sämre än vad den var på
1960-talet. Det måste finnas tillräckligt
med utrymme vid plattformarna för att så
många tåg som möjligt kan stå inne sam-
tidigt för att byta passagerare. 

Inget järnvägsbolag har intresse av att
komma in efter eller gå före tåg, som man
önskar växla passagerare mellan. Detta är
en ekonomisk verklighet som nog de allra
flesta människor förstår, möjligtvis med
det undantaget som kommunledningen i
Alvesta utgör. 

Redan idag utgör bangården i Alvesta
en propp i ett modernt trafiksystem. Tåg
som blir allt längre sväljs inte på bangår-
den och det blir inte bättre när planering-
en för det nya resecentrumet brandskattar
bangården på de längre godsspåren. För
rationell hantering krävs att triangelspåret
från söder mot Göteborg anläggs. 

TÄNK SOM VÄXJÖ
De allt längre tågen gör att passagen i
Alvesta blir mer och mer komplicerad
samtidigt som väntetiden för dessa tåg
blockerar stora delar av den andra gods-
vagnshanteringen. Även detta skulle få
en lösning genom en utflyttad bangård
enligt vårt förslag.

Nu har Växjö upptäckt att den centrala
marken där bangården ligger är mycket
värdefull mark för stan. För att komma
över denna är man beredd att offra last-
ning och lossning inne i centrala Växjö
för att låta denna ske i Alvesta. 

Men istället för
att Alvesta tar hjälp
av Växjö för att
sätta press på
Banverket om
behovet av en
utflyttad bangård
så väljer man att
försöka lösa denna
fråga genom att
anlägga en mindre
terminal vid
Lillsjögatan mitt
inne i centrala
Alvesta! Här tän-
ker sig Alvesta
kommun att

omlastningar både för Växjö och Alvesta
ska handhas i fortsättningen. 

Mer tung trafik genom centrala Alvesta
och förmodligen företrädesvis på
Allbogatan än att avlasta den redan hårt
ansatta centrummiljön och dessutom kan-
ske få en möjligt till utveckling av både
järnvägstrafiken och Alvesta kommun.

Nej, det är dags att tänka som Växjö.
Alvestas godsbangård ligger på värdefull
mark som kan användas bättre än till en
omodern godsbangård. Försök samordna
alla de intressen som finns för en ny
godsbangård i Gustavsberg och se till att
vi får en stark lobbygrupp att arbeta för
saken. 

Alvesta Alternativet har sett till att
kommunen har en bra grund och stå på,
inte minst den idéstudie Banverket avslu-
tade i höstas. Det är en stor utmaning men
också en möjlighet alla andra kommuner
skulle eftertrakta, men som vi tack vare
vårt strategiska läge är ensamma om i
regionen.   

Alvesta Alternativet vill flytta ut bangården utanför Alvesta tätort.

När det är dags för nya budget-
beslut noterar vi med tillfreds-
ställelse att socialdemokraterna
vänt blad när det gäller budget-
upplägget.

Alvesta Alternativet har sedan införandet
av den nya budgetmodellen med budget-
beslut redan i juni arbetat för en återgång
till den gamla modellen. Motivet för detta
är att fullmäktiges medverkan i beslutet
blir nästan obefintligt trots att det är full-

mäktige som formellt har den folkvalda
makten. 

Samtidigt finns det ingen möjlighet att
göra ett konstruktivt budgetarbete till
fullmäktige i juni eftersom alla förutsätt-
ningar inte finns tillgängliga. 

Rätt ordning är därför att nämnderna
först arbetar fram förslag som fullmäktige
sedan får ta ställning till. En ordning som
mer är i samklang med kommunallagen
än det nuvarande systemet. 

I denna fråga har vi hittills fått slåss
tämligen ensamma, men nu är tydligen en

vändning på gång. När kommunstyrel-
sens arbetsutskott behandlade 2006 års
budgetförslag aviserade socialdemokra-
terna att man ville behandla budgeten än
en gång i november, vilket i praktiken
innebär att man sällar sig till vår uppfatt-
ning i den här frågan. Vi välkomnar
naturligtvis denna helomvändning och
hoppas att vi redan till nästa mandatpe-
riod har en majoritet bakom en återgång
till den gamla budgetordningen.

Socialdemokraterna vänder om budgetbehandling
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Hur tänker man i regeringen?
Finansminister Per Nuder kväk-
te nyligen ur sig att Sverige
borde ta emot arbetskraftsin-
vandring från länder utanför
Europa för att kunna få in de
invandrare som redan finns i
Sverige, och som saknar jobb,
på arbetsmarknaden. 

Medierna vidarebefordrade
pliktskyldigt överhetens bud-
skap till undersåtarna.

Någon som hört talas om ”att gå över ån
efter vatten?”  Fantastiskt! Man börjar ju
stillsamt undra hur de på samhällets topp
tänker! Eller gör de överhuvudtaget det? 

I Nuders fall börjar det väl snart bli nog
av hoppande grodor efter utfall om ”kött-
berg” och allt annat. Nu detta senaste
uttalande från finansministern när hund-
ratusentals svenskar står utanför arbets-
marknaden. Men det är klart, vad kan
man begära av en som inte på 1980-talet
kunde räkna in den egna organisationens
medlemmar? 

MYGLANDE SSU:ARE
Tyvärr är det ju inte bara på regeringsni-
vå som myglande SSU:are hävdat sig.
Även ute i landet har de en gång så stånd-
aktiga ungsossarna tagit sig framåt på
lokal nivå. Myglandet i ungdomsförbun-
det och hög svansföring inför gubbarna i
partiet leder fram till en egen personlig
födkrok som yrkessosse. 

Sen kan myglet fortsätta i generationer.
Med hänvisning till att de är så unga att
de inte förstår att 375 inte är det samma
som 476. 

Kritik kan ju möjligen riktas mot deras
matematiklärare. Men de kan ju också
vara utmärkta ämnen som kommande
finansministrar. Eller i värsta fall:

Ordförande i ABF
kompletterat med
utredningsuppdrag
om föräldraförsäk-
ringen. Rörelsen
föder som bekant
sina egna.  

Nuders utnäm-
ning är även talande
för det sviktande
omdöme hans hus-
bonde, storgodsäga-
re Persson, besitter. 

Legenden om den
”röde baronen” har
fått en ny, modern
innebörd. Fast det är
klart, Nuder passar
ju bra in i gänget
med myglare som
Mona Sahlin…. Vad
var det Persson hade
i tankarna när han
gjorde denna upp-
blåsta politiska broi-
ler och kronprins till
f i n a n s m i n i s t e r ?
Äpplet faller inte
långt från päronet…

Tänker man sedan
på att Nuder nu skö-
ter rikets ekonomis-
ka affärer i samråd med gammelkommu-
nister och miljöfundamentalisternas
Yvonne Ruwaida, som inte betalade sina
egna räkningar och åkte taxi på skattebe-
talarnas bekostnad, är det väl inte så
konstigt att det går åt utför för Sverige…

EN RASK LEDAMOT
Och i riksdagen sitter sedan bland annat
den hårt dubbelarbetande ledamoten Ola
Rask, som dessutom hinner med obe-
gränsat med utlandsresor på andras
bekostnad och driver igenom regeringens

politik… Denne hårt ”dubbelarbetan-
deoch kämpande hederlige sosse”…

DUBBELMORAL
Är det inte dubbelmoral när samma sys-
tem sedan anklagar Svensson för svartar-
bete då vanliga svenskar hjälper varandra
med bilmek och omtapetsering? Men det
är klart, för alla politikers och byråkraters
samätande och Brysselfarande behövs
givetvis varenda skattekrona. 

Och sen, när man kollar in alternativet,
”den borgerliga alliansen” undrar man
kanske om det kan bli bättre? Men kan
det bli sämre? Knappast! Men det är ändå
då det klassiska ordspråket gör sig
påmint: ”Att välja mellan pest och kole-
ra”. 

Ärade medborgare: Varmt välkomna
till en försmak av 2006-års uppsättning
av det tragikomiska spektaklet ”Vård,
skola, omsorg” i favoritrepris. 349 aktö-
rer i en landsomfattande turné under
parollen ”valrörelse”!

Finansminister Per Nuder.          Foto: Regeringens hemsida.

Har du en idé eller ett förslag om något som du 
vill göra i Alvesta kommun? Hör av dej!

Peter Johnsson tel.0472-141 52
Joakim Cardell tel. 0472-135 73

”Zona” Franzén tel. 0472-55 03 10
Juan-Carlos Moreno tel. 0472-129 16

Ingrid Johansson tel. 0472-129 36
Jan-Erik Svensson tel. 0472-120 90
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Klart nej till EU:s grundlag
Fransmännen och holländarna
kan stolt sträcka på sig. Trots en
intensiv propaganda från eta-
blissemanget, politiker, närings-
liv och press, visar man sin
självständighet. Den väg man
väljer är demokratins och själv-
ständighetens. Inte maktkon-
centrationens, byråkratins och
slutenhetens.

Demokrati kan aldrig ersättas med en
eukrati. Åtminstone inte när folket självt
får bestämma.

Det är dags att lägga om färdriktning-
en. Strävanden efter att skapa en ny euro-
peisk odemokratisk superstat har helt
enkelt inget stöd utanför Europas rege-
ringskanslier och parlament. 

Europas invånare vill helt enkelt inte
påtvingas ett nytt Sovjetsystem i kapita-
listisk tappning. Det är det beskedet med-
borgarna i Frankrike och Holland enty-
digt gett.

Det är oklart om etablissemangen i de
här båda länderna förklarat nederlagen på
samma vis som här hemma efter EMU-
omröstningen 2003. Då sade ju bland
annat socialdemokratiska ministrar att
resultatet berodde på folkets okunnighet.

TVÅ NYANSER
Men att befolkningen skulle vara så kor-
kad och 349 riksdagsledamöter så intelli-
genta, är inte anledningen till att det inte
ska hållas någon folkomröstning i
Sverige. Nej, anledningen är att det poli-
tiska etablissemanget, socialdemokrater
och de borgerliga, helt enkelt inte vågar
lyssna på folket. Den här frågan är också
ett lysande exempel på att vanligt folk
heller inte längre lyssnar på sina allt mer
maktgalna politiska ledare.

Att den 24 maj ställa till en taskspeleri-
föreställning på bästa tv-tid där gammal
skåpmat åter plockas fram, kan inte
beskrivas som något annat än ett stort
skämt, när man ser vad som händer några
dagar senare. Den 29 maj talar herrar Blå
och Röd åter med gemensam tunga när
man kommenterar utgången av den frans-
ka folkomröstningen. Den svenska ratifi-

ceringsprocessen ska
fortsätta som om ing-
enting har hänt. Det
franska beslutet
påverkar inte oss, bla,
bla bla… Ser inget,
hör inget…

Om man blandar
rött och blått får man
en lila färg. Killing
gängets film ”fyra
nyanser av brunt”
kan av borgare och
sossar ges en efterföljare, som vi lär få
skåda i nästa års valrörelse: Två nyanser
av lila.

Det är inte enbart i Stockholm som man
ingenting begriper. Även Brysselkålen
står frågande. EU:s ordförande,
Luxemburgs premiärminister Jean-
Claude Juncker, menar att fransmännens
nej inte är avgörande för konstitutionens
framtid och att ratificeringsprocessen
därför måste fortsätta. Kommissionens
ordförande, mutkolven José Manuel
Baroso flaggade också för att det bara var
att fortsätta som om ingenting har hänt.
Sveriges kommissionär Margot
Wallström, (s), menar att ett svårt läge
uppkommit men att det är för tidigt att
tala om kris. Liknande tongångar kom-
mer från Jacques Chirac i Paris och ledar-
na i London, Madrid och Berlin.

Det förefaller närmast som etablisse-
manget nu är berett att ta till eukratins
alla medel, exempelvis att hålla på att
ordna nya folkomröstningar tills på för-
hand önskat resultat uppnås, framför att
lyssna på opinionen.

Men ännu en spik är nu islagen i EU:s
kista. Det är dags att begrava Eländets
Uppenbarelse. Vi vill inte ha en
Etablissemangets Union med Elitens
Makt Union som kronan på verket. Vi vill
alltså inte ha någon ny odemokratisk
(eukratisk) överbyggnad, ingen superstat
eller ny samhällsaristokrati. Folket vill
inte ha ett nytt Sovjetunionen i kapitalis-
tisk tappning över sig.

Vi kan själva utan pekpinnar odla gur-
kor, transportera ägg och bygga lekplat-
ser åt barnen. 

Självklart är det inget fel att seriöst
överstatligt samarbeta om just över- och

mellanstatliga frågor, exempelvis handel,
säkerhet och miljö. Men då måste ALLA
stater ges möjlighet att delta!

Allt annat kan återföras till nationell
nivå, exempelvis jordbrukspolitiken, vil-
ken EU lägger över hälften av sina resur-
ser på. Vi i Sverige ska inte vara med och
finansiera sydeuropeiska jordbruk samti-
digt som vårt eget utarmas. 

Byråkratin behöver heller ingen övers-
tatlig superdimension. Det räcker gått
med alla pappersvändare vi har här
hemma i alla möjliga och omöjliga orga-
nisationer.

HÖG TID
Därför är det hög tid för EU att lägga om
färdriktningen istället för att framhärda.
Börja med att slänga konstitutionsförsla-
get i papperskorgen.

Det är också dags för svenskarna att
göra sig till herrar (och damer) i sitt eget
hus. Det låter sig inte göras varken med
Persson eller Reinfeldt ensamma vid rod-
ret. Ej heller med varken Ohly,
Wetterström och Schyman eller
Lejonborg, Olofsson och Hägglund som
hustomtar. 

När det politiska etablissemanget inte
vågar lyssna på folket i frågan om EU:s
konstitution måste nästa års val göras till
en folkomröstning där makt- och demo-
kratifrågorna sätts i fokus. Inte återigen
ett meningslöst intetsägande käbbel om
vård, skola och omsorg eller arbetslöshet
där det samlade politiska etablissemanget
säger ett och sedan väl efter valdagen gör
något helt annat. 

Nej, in med sossar och borgare i ena
ringhörnan. Sedan är det dags för oss
svenskar att ta fighten! Dags för David
mot Goliat! Som i fjolårets EU-val.

Demokrati är bättre än eukrati inte bara i Frankrike och Holland.

Men vi får inte rösta...
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Fram för fler tågstopp i kommunen
Alvesta Alternativet motionerar
till fullmäktige om att få tågen
att stanna på fler platser i kom-
munen.

Vid ett besök i Ystad nyligen kunde flera
av  kommunens beslutsfattare se vilken
positiv effekt det kan utgöra för mindre
orter. Sedan Svärte och Köpingebro åter-
fått sina stationer har expansionen över-
träffat alla förväntningar. 

Alvesta kommun borde ta fasta på
sådana positiva effekter och aktivt arbeta
för fler tågstopp längs bandelarna i
Alvesta kommun. Vi har flera orter som
på sikt skulle kunna återfå tågstopp.
Moheda, Torpsbruk, Vislanda, Blädinge

och Hjortsberga är tänkbara nygamla sta-
tioner medan Alvesta Östra, vid Lilla
vägen i anslutning till cykeltunneln, vore
ett utmärkt läge för en nyöppning av en
hållplats för Krösatåget. 

Tåget, som trafikerar sträckan
Jönköping – Växjö med åtta dagliga turer
i vardera riktningen, får under året nya
stationer i Bor och Horda. Redan tidigare
finns 16 stationer eller hållplatser längs
Krösatågets färdväg, bland annat
Norrahammar, Vaggeryd, Skillingaryd,
Värnamo, Rörstorp, Rydaholm, Alvesta
och Växjö. 

Det betyder att Jönköpings län kommer
att ha möjligheter till 16 stopp längs
banan medan Kronobergs län får nöja sig
med 2. Ett häpnadsväckande faktum för

länet med det transport-
inriktade Alvesta kom-
mun i täten. Vi måste
naturligtvis även om det
är sent påkommet börja
agera för att öka möjlig-
heterna till tågstopp
även på vår sida om
l ä n s g r ä n s e n .  
Eftersom det redan
finns en befintlig tåglin-
je mellan Jönköping
och Växjö ligger det
närmast till att Alvesta
börjar agera för att åte-
röppna Hjortsberga och

få en ny hållplats anlagd på östra Alvesta
i anslutning till gång och cykeltunneln
vid Lilla vägen. 

Samtidigt är det viktigt med hänsyn till
pendlingsbehovet mellan Alvesta och
Gemla att återöppna även denna station. 
Eftersom Växjö inte tycks lägga någon
större skäl i arbetet för fler tågstationer i
sin kommun är det kanske nödvändigt att
Alvesta gör vissa påstötningar för att få
till stånd öppning av Räppe station och
anläggning av nya hållplatser vid I11-
området och vid universitetet. Om inte
vår region skall tappa ännu mer mark
måste ord ersättas med handling.

Därför motionerar Alvesta Alternativet
nu om att fullmäktige ska ge kommunsty-
relsen i uppdrag att snarast vidta åtgärder
så att Hjortsberga station kan återöppnas
och att en ny hållplats anläggs på Östra
Alvesta i anslutning till cykeltunneln vid
Lilla vägen.

Vi vill också ge kommunledningen
uppdraget att trycka på Växjö kommun
för att tillsammans få till stånd en öpp-
ning av Gemla och Räppe stationer och
att nya hållplatser kommer till stånd vid
I11-omrdået och Universitetet. 
Vi vill sedan gå vidare och ta upp för-
handlingar med i första hand Sävsjö kom-
mun för att genom en ny pendel på södra
stambanan öppna Torpsbruk, Moheda,
Blädinge och Vislanda stationer i Alvesta
kommun.Vi vill att tågen stannar på fler orter än Alvesta i kommunen.

Alvesta måste ta tillvara järnvägens möjligheter

Alvesta Alternativets Lars-Olof
”Zona” Franzén ställer en fråga
om skolorganisationen i den
södra kommundelen till nästa
fullmäktigemöte

En utredning över skolorganisationen i
den södra kommundelen genomfördes
under vintern och ett förslag till beslut
togs upp i fullmäktiges marssammanträ-
de. Men det följs inte.

Fullmäktige beslutade enligt förslaget,
vilket bland annat innebar att eleverna
skulle få välja skola mellan Grimslöv och
Vislanda det år de lämnade hemmasko-
lan. Vidare innebar förslaget att ett tillag-
ningskök skulle inrymmas i Torsås bys-

kolan och att inte några kostnader i någon
större skala skulle belasta lokalsidan vid
Vislandaskolan.

Idag, två månader efter det beslut som
utredningen sa vara långsiktigt hållbart,
visar verkligheten en helt annan sida.
Vislandaskolan kräver helt andra lokalbe-
hov än vad utredningen beskrev och till
kostnader som raderar ut de vinster omor-
ganisationen skulle inbringa. 
Det fria valet för eleverna att välja
Skatelövsskolan eller Vislandaskolan är
inte längre ett fritt val och något tillag-
ningskök är inte längre påtänkt i Torsås
by.

I praktiken är flera av de förutsättning-
ar fullmäktige utgick från i sitt beslut nu
efter två månader undanröjda av lägre

instanser utan att tidigare beslut omprö-
vats.

Därför frågar Zona utredningens ordfö-
rande, centerpartisten Bengt-Erik
Lindberg om avsikten är att följa fullmäk-
tigebeslutet?

Vidare frågas varför utredningen så
grovt missbedömt lokalbehovet vid
Vislandaskolan?

När de tänkta besparingarna redan är
uppätna undrar Zona också om utredning-
ens ordförande kan tänka sig att gå tillba-
ka till fullmäktige och begära en ompröv-
ning av hela beslutet? Detta eftersom
ändamålsenliga lokaler knappast kan stäl-
las till förfogande till höstterminens start
om inte de befintliga lokalerna i
Lönashult och Torsås by tas i anspråk. 

Alvesta Alternativet driver på i skolfrågan




