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Kommunalt bolag stämt
Det kommunägda bolaget
Huseby Bruk AB har blivit
stämt av förre marknadsche-
fen Thomas Hedevik för att
han anser sig blivit anställd av
företaget på en 25% tjänst
under fem månader fram till
årsskiftet. 
Bolaget har en annan syn på
Hedeviks engagemang i företa-
get. Här anser man att Hedevik
genom sitt företag drev en kon-
sultverksamhet för ett specifikt
uppdrag som inte förlängts.
Hedeviks krav är nu 130.000
kronor för utebliven lön, advo-
katkostnader m.m.

Parallellt med detta krav ligger
en fordran om 52784 kronor hos
kronofogden. Den här gången är
det kommunen som kräver
Thomas Hedevik på en obetald
faktura från den 31 oktober.
Denna faktura skulle vara betald
den 15 november men när betal-
ningen uteblev lämnades faktu-
ran över till kronofogden för
indrivning. Bakom den fakturan

gömmer sig en lite väl frikostig
hantering av kommunens medel.
Historien är den att i juli månad
närmare bestämt mellan den
26:e och 30:e besöktes Alvesta
av turistgrupp bestående av 76
personer från Alvestas vänort
Lengede. Visserligen var
Lengedes borgmästare resele-
dare men någon annan beteck-
ning på sällskapet än en ren
turistresa går inte att sätta. 

På en tidig förfrågan från borg-
mästaren om Alvesta kunde tipsa
om lämpliga besöksmål blev
svaret naturligtvis jakande.
Thomas Hedevik tog på sig
ansvaret att föreslå några lämpli-
ga utflyktsmål. 

Sen växte Hedeviks engage-
mang tydligen helt utan kommu-
nens vetskap. Han tog sig också
tid på sig att följa ressällskapet
på de utflykter han föreslagit och
inte nog med det utan vid flera
av besöksmålen blev turist-
gruppen bjuden på både visning

och förplägnad. 

Den samlade kostnaden för
kommunen blev dryga 57.000
kronor vilket kommunen ansåg
inte skulle belasta kommunens

skattebetalare utan återkrävde
Thomas Hedevik på stora delar
av beloppet närmare bestämt
52784 kronor. 

I samband med detta slöts ett

avtal över återkrävandet som
Hedevik skrev under. När nu
inte fakturan betalats så var det
bara för kommunen att gå den
sedvanliga vägen genom krono-
fogdemyndigheten. 

Huseby Bruk AB drivs gemensamt Alvesta och Växjö kommuner med Alvesta som huvudägare. Bolaget driver
verksamheterna på bruket medan fastigheterna ägs av Statens Fastighetsverk.

Nu flyttar 7-9 in
Till hösttermin 2014 flyttar Grönkullas 7-9 klasser in
i Gymnasieskolans lokaler vid Allbogatan. Det är lös-
ningen på dagens akuta lokalproblem men är samti-
digt en framtidslösning för grundskolan i Alvesta. 
Detta anser Utbildningsnämnden som fattade beslu-
tet om flytten vid sitt senaste sammanträde. 
Samtidigt blev det klart att Allbo Lärcenter får sitt
huvudcentra på Hjärtenholmsvägen i Fordonsprog-
rammets gamla lokaler. Också den flytten görs vid
samma tidpunkt.

Läs mer på sidan 4
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Därför ställde vi upp!

Hösten 2012 började den politiska situationen i Alvesta
kommun blir allt mer ohållbar. Det moderatledda minori-
tetstyret fick allt svårare att manövrera sig fram i takt med att
den överenskomna uppbackningen från socialdemokraterna
började krackelera. Det var från början otänkbart att social-
demokraterna skulle kunna stå kvar vid uppgörelsen om att
stödja minoritetsstyret i utbyte mot ett antal viceordförande-
poster under hela mandatperioden. Följden skulle kunna bli
att man utplånade sig själva och inte blev ett alternativ för
väljarna vid nästa val.

När moderaterna genom ett ekonomiskt sparpaket ställde
socialdemokraterna mot väggen blev resultatet en minoritets-
regering utan stöd i fullmäktige. I detta läge kände vi i Alvesta
Alternativet att vi måste ta vårt ansvar för kommunen och
kommuninvånarnas bästa. Med två år fram till valet och en
svag ekonomisk utveckling behövdes en stabil politisk led-
ning. Vi var medvetna om att det var ett risktagande men vad
hade vi för val? Ingen med minsta självbevarelse kan se
kommunen utan styrning. Inte heller tanken var inbjudande
på vad som väntade ett nytt styre efter valet om inget gjordes
under tiden.  

I detta läge satte vi oss tillsammans med vänstern i förhand-
lingar med det sittande minoritetsstyret. Efter en förvånans-
värt snabb förhandling kom vi fram till en överenskommelse
om tagen de närmsta två åren. Eftersom mycket av det vi sla-
git för under många år nu fanns med i uppgörelsen var det
utan någon större tvekan vi i Alvesta Alternativet gav oss in i
det nya majoritetstyret. Bland det viktigaste såg vi att vi fick
till en organisation som byggde på att hålla samman de verk-
samheter som är likartade under samma nämnd och förvalt-
ning. Skolverksamheten hamnade i en nämnd liksom de soci-
ala frågorna samlades åter under samma tak. Vi kunde också
samla ihop alla kultur och fritidsfrågor och på så vis få en
samlad syn på dessa för kommuninvånarna viktiga frågor. 
Mer konkreta frågor som redan fått resultat är först och
främst den så hett efterlängtade varmvattenbassängen i en
ombyggd simhall. En fråga som drivits i över 20 år men som
nu snabbt har kommit till beslut. En konstgräsplan har också
blivit föremål för beslut och står redan klar efter en rekord-
snabb hantering. Mycket kraft har åtgått för att sätta den nya
förvaltningsorganisationen på plats. Motståndet har varit
kompakt från socialdemokraterna som med alla medel för-
sökt hålla fast vid den organisation som man själv sjösatte för
några år sedan. 

Reaktionerna från tjänstemännen över denna organisations-
förändring har nu när den börja ta plats enbart varit positi-
va. Till och med politikerna i oppositionen har tystnat i sin
kritik. Denna tystnad framstår för oss som en bekräftelse att
också de inser att den gamla organisationen var ohållbar. Inte
minst skolförvaltningen måste känna tillfredsställelse över att
ha kontroll över hela skolförvaltningen och inte behöva strida
med någon annan förvaltning när omdisponering av loka-
lerna sker efter att stora delar av gymnasieskolan tvingats
lägga ned. Att i detta läge kunna nyttja gymnasieskolan vid
Allbogatan för grundskoleverksamhet när Grönkullaskolan
bågnar under elevtrycket utan att behöva förhandla med en
annan förvaltning måste vara guld värt. Det är ganska givet
att den med sina specialsalar för bl.a. NO-ämnen nyttjas för
grundskolans 7-9 klasser istället för Allbo Lärcenters mer
kursinriktade verksamhet. 

En annan verksamhet som visat att omorganisationen verkli-
gen blivit till gagn för verksamheten är Idivid- och familje-
omsorgen. De murar som tystnadsplikten satte hinder för är
nu borta. Och resultaten har inte heller låtit vänta på sig.
Kostnadsökningen har börjat avstanna och med det ökade
möjligheter att nå de ekonomiska budgetmålen nästa år. 

Nu gäller det att se till att övriga bitar i uppgörelsen snabbt
kan genomföras till fromma för kommunen och dess invå-
nare.

Regeringens flyktingpolitik
ett rent misslyckande

Alltsedan Ungernkrisen 1956
har Alvesta kommun och dess
invånare välvilligt tagit emot
flyktingströmmar. Många av
dessa har blivit kvar i kommu-
nen och inlemmat sig väl i
samhället. Vårt asylboende
har slussat många vidare ut i
det svenska samhället men
den senaste tiden har något
hänt med den svenska invand-
ringspolitiken.
I nuläget finns personer på asyl-
boendet i kommunen som har
beviljats uppehållstillstånd men
som saknar kommunplacering.
Alvesta kommun har mer än väl
uppfyllt sin kvot medan andra
kommuner i landet inte gjort
detsamma. Därav en situation
som drabbar Alvesta kommun
och dess invånare hårt. Dessa
med beviljad uppehållstillstånd
skrivs automatiskt in som
kommuninvånare samtidigt som
anhöriga till dessa väntar på att
kunna förena sig med de sina. 

Detta innebär oerhört tryck på
kommunen i form av stora
behov på bostadssidan, skola,
förskola och försörjningsstöd.
När inte övriga kommuner kan
ta emot de som beviljats asyl så
förstår alla och envar att en
kommun med 19.000 invånare
kommer att få stora svårigheter
att klara av situationen. I synner-

het som statliga medel till uppe-
hälle och andra förnödenheter
för den här gruppen tycks utebli. 

Situationen blir inte heller bättre
av att redan kommunplacerade i
andra kommuner söker sig till-
baka till Alvesta för närheten till
landsmän. 

Dagens situation är inte heller
densamma som på 70-talet då
fortfarande industrin sökte
arbetskraft och gjorde att de
nyanlända ganska enkelt kunde
komma till självförsörjning.
Idag saknas jobben och även om
etableringsstödet på 2 år skulle
gälla också den här gruppen
tickar den tiden ut ganska snabbt
utan att en bråkdel har kunnat
komma till självförsörjning.
Tiden för att kunna etablera sig
som självförsörjande är idag
minst 7-8 år i Sverige och i ett
område som Alvesta kommun
med en procentuellt mycket stor
grupp invandrare kanske det
dubbla. 

Alla med sinne för ekonomi
inser att situationen för Alvesta
kommun är så allvarlig att statli-
ga insatser måste till i stor
omfattning för att inte skola,
vård och omsorg skall drabbas
genom nedskärningar. 

Regering och riksdag bär ansva-
ret för den havererade flykting-
politiken. Det kan väl inte vara
meningen att enskilda kommu-
ner skall belastas hårt för detta
misslyckande. Samtidigt som
små kommuner dignar under
ökade kostnader för den här
verksamheten ger regeringen
rika kommuner miljardbelopp i
skattelättnader i utjämningss-
systemet. 
Vi kräver att regeringen och
riksdagen tar det långsiktiga
ekonomiska ansvaret för de
människor som beviljats uppe-
hållstillstånd i landet.

Regeringens löfte om bättre
ekonomiska förutsättningar för
de kommuner som har fått ta ett
störrre ansvar än andra har än så
länge inte gett några avtryck i
kommunens ekonomi. Vi
behöver omgående ett rejält till-
skott för att ge alla kommunin-
vånare den skola, den vård och
den omsorg som alla är berätti-
gade till. 

Regeringen måste omgående se
till att de 10-15 kommuner, som
gör de största insatserna och till
dem hör Alvesta,  får de ekon-
miska tillskott som de så väl
behöver. Och de tillskotten
måste vara långsiktiga. Det här
är inget vi löser på ett par år.      

En attraktiv arbetsgivare
Alvesta kommun strävar efter
att vara en bra arbetsgivare.
Det är ett naturligt mål för
alla företag som vill nå goda
resultat. När vi i Alternativet
tog plats i majoriteten för
knappt ett år sedan upptäckte
vi ganska snabbt att det finns
mycket att göra för att bli den
attraktive arbetsgivaren som
vi tror att vi är i Alvesta
kommun.
Tyvärr är det väl så att vi varken
är bättre eller sämre än andra
kommuner men det innebär inte
att vi kan slå oss till ro och inte
göra något för att förbättra situ-
ationen.

Vi kommer att ganska snart ha
resultatet från medarbetarenkä-
ten på bordet. Det är ingen svår
gissning att tro att det resultatet
kommer att skaka om besluts-
fattarna. Att alltför många med-
arbetare inte känner den glädje

att gå till arbetet som man borde
känna är mer ett konstaterande
än en gissning. Att ta vara på
den kreativitet som finns bland
medarbetarna är ett måste för
varje god arbetsgivare. 

Lagarbetet måste genomsyra
hela kommunen. Goda idéer
måste tas till vara även om det
inte kommer från cheferna. Det
är ju trots allt ute på fältet den
konkreta kunskapen finns. Vi är
alla anställda av samma arbets-
givare och vi har alla rätt att få
samma stöd och rättigheter. Det
skall vara självklart att alla med-
arbetare skall kunna framföra
sina åsikter om arbetenas utfö-
rande, förändringsarbeten och
idéer utan risk för negativa kon-
sekvenser. 

En bra chef verkar utan att
synas. Uppmuntran och erkän-
nande är nyckeln till ett gott

resultat. Det får aldrig bli vi och
dom. Vi har alla vårt ansvar för
resultatet. Det är vi politiker
som till sist är de som har ansva-
ret för att en sådan personalpoli-
tik genomförs. 

Vi i Alvesta Alternativet priori-
tera jobbet med en god personal-
politik men vi kan inte genom-
föra det utan alla medarbetares
hjälp. Så hör av er med alla
tänkbara förslag.

Kanske kan vi göra, inte bara på
papperet, Alvesta kommun till
den attraktiva arbetsgivaren som
kommunledningen vill. 

Men som ni förstår måste alla
dra sitt strå till stacken. Var
lyhörd gentemot era medarbe-
tare och arbetskamrater. Lysssna
och begrunda allt ni får höra av
vem det vara må. Då kan vi
lyckas nå målet.        
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Angående medlemsavgiften till Värends
Räddningstjänstförbund.

Jag kan konstatera att Växjö kommun följt regelverket
för medlemsavgiften till VRF. Vid kommunalrådsöver-
läggningar inför budget 2013 finner vi minnesanteck-
ningar av tf. räddningschef Joakim Karlsson som aviserar
en sänkning av medlemsavgiften med 0,5% för Växjös
del. Alvesta medlemsavgift sätts ett frågetecken för.
Enligt förbundsordningen skall tillskott eller inbesparing-
ar på medlemsavgiften göras proportionellt efter invå-
narantalet. Eftersom detta inte skett måste en reglering
av Alvestas medlemsavgift för 2013 göras för att man
skall komma i fas med Växjös och för att medlemsavgif-
terna skall bli de rätta 2014 och vidare. Jag har idag
kommit överens med förbundschefen om att efter  nyå-
ret sätta oss ned och finna en bokföringsmässigt bra lös-
ning för medlemsavgifterna i fortsättningen. I första
hand för att nya direktionsmedlemmar och tjänstemän
på enkelt och överskådligt sätt skall kunna få grep om de
olika delar som idag inryms i medlemsbidraget (grund-
bidraget, det proportionella bidraget, lokalbidrag och
löner) och dels finna ett enkelt sätt att ta fram bidragets
storlek inför nya budgetår.

Lars-Olof Franzén 
Vice ordf.
Värends Räddningstjänstförbund   

Räddningstjänsten behövs
Vice ordföranden i rädd-
ningstjänstförbundet, Lars-
Olof Franzén, alvesta alterna-
tivet, var med både i de över-
läggningar som följde på spar-
betinget och när beslutet slut-
ligen skulle tas.

Han säger att det nog inte skulle
vara svårt att spara de 3 % med
tanke på hur Räddningstjänsten
ser ut idag och utan att behöva
röra räddningsstyrkorna. Både
politiker och fackliga företrä-
dare från BRF har visat på andra
sparmöjligheter som inte skulle
påverka säkerheten för män-
niskor inom förbundet. Varje
hand är oerhört viktig när det
kommer till kritiska lägen ute på
fältet. Då är varje man oavsett
man kommer från heltidsstyrkan
eller deltidsstyrkan lika viktig.
Vi har sett åtskilliga exempel på
detta under årens lopp. 

13,5 miljoner kronor
Vi i Alvesta kommun lägger
13,5 miljoner kronor på rädd-
ningstjänsten. Av dessa går
ungefär 5,5 miljoner kronor till
deltidsstyrkorna i vår kommun
medan dryga 8 miljoner kronor
hamnar centralt. Det är givet att
vi i Alvesta kommun måste
kräva något så när samma säker-
het som övriga inom förbundet.

Vi bidrar dessutom med 120
kronor mer per person i Alvesta
än vad Växjö gör. 

Inte blivit fri från faror
Samhället har ju inte heller
under Räddningstjänstförbundet
tid blivit säkrare. Då tänker jag
närmast på den ökade tågtrafi-
ken genom i första hand Alvesta
kommun. Här transporteras
mängder av farligt gods genom
våra små eller stora tätorter och
skulle detta ske utan en funge-
rande räddningstjänst i norra
kommundelen skulle man bli
mycket betänksam. Vi vet ju
också att vi har många industrier
i norra kommundelen som vid
brand är mycket beroende av att
räddningstjänsten är snabbt på
plats. 

Förbundets uppgift
Alla i vår kommun bidrar med
lika mycket till räddningstjän-
sten och det borde vara rädd-
ningstjänstens uppgift att se till
att skaffa fram personal i erfor-
derligt antal oavsett om styrkan
finns i Moheda eller Växjö.
Skulle deltidskåren till somma-
ren förvandlas till värn så är det
nog hög tid att vi funderar på
andra lösningar som återställer
säkerheten i vår kommun.    

Räddningstjänsten har debatterats flitigt den senaste tiden. I tider då allt mer farligt gods förs över på järnväg
och transporteras rakt igenom flera av våra små och stora tätorter är det inte mindre utan ökad säkerhet vi måste
eftersträva.

Räddningstjänsten i kommu-
nen har diskuterats flitigt den
senaste tiden. Anledningen är
det sparbeting om 3 % som
lagts på
Räddningstjänstförbundet av
ägarna Växjö och Alvesta
kommuner. I synnerhet i
norra kommundelen har
debatten gått hög. 
Även inom förbundet har syn-
punkterna varit många och
debatten högljudd. Det senare
mycket beroende på att man såg
förbundschefen Jörgen
Gertssons sparförslag som direkt
riktad mot deltidsstyrkorna och
där den fasta bemanningen på
Växjöstationen kommit väldigt
lindrigt undan. 

Neddragningar
Sparförslaget handlade väldigt
mycket om neddragningar inom
deltidsstyrkorna. Moheda och
Ingelstad skulle gå från del-
tidskår till räddningsvärn, vilket
skulle innebära att dessa kårer
inte längre har jourberedskap.
Detta betyder också att man
aldrig kan räkna med att det
kommer någon från dessa styr-
kor vid ett larm och därför tving-
as man larma närmsta kår som
huvudstyrka. 

Övriga förslag som drabbade
deltidsstyrkorna var dels ned-
läggning av Odenslanda rädd-
ningsvärn och dels neddragning
i Alvesta från 1-6 till 1-5 man.
När det gäller Alvesta framstår
det som ganska egendomligt
eftersom man samtidigt försva-
gade Moheda kraftigt. Ett annat
sparförslag var att dra in ett
tungt fordon i form av tankbilen
från Alvesta. Ett förslag som vår
företrädare i direktionen för
räddningstjänsten förkastade
kraftigt eftersom trycket i brand-
posterna ibland annat Moheda
och Hjortsberga är för dåligt och
ger sålunda inget vatten när man
koppla på brandslangarna. I
dessa lägen är tankbilen ett
absolut måste då vattnet i basbi-
len är slut efter 10 minuter. 

Båda tankbilarna i Växjö
Enligt förslaget kommer förbun-
dets båda tankbilar att stå i
Växjö trots att man saknar
bemanning för alla de fordon
man har tillgång till på huvud-
stationen. Neddragningen påver-
kar också bemanningen för rök-
dykning eftersom vi också har
ett höjdfordon i Alvesta som
skall betjäna hela förbundet.
Normalt går 2 man med detta
fordon och skulle man vara ute

på uppdrag så finns det i bästa
fall bara 1+3 i Alvesta.  

Protester
Att detta ledde till kraftiga pro-
testmöten ute i bygderna var för-
modligen förväntat. I Ingelstad
samlades över 100 personer och
i Moheda ordnades två möten
med 60 + 20 personer. Resultatet
blev att Odenslanda fick vara
kvar till deras hyresavtal löper ut
1.1 2016 medan Ingelstad och
Moheda fick respit till somma-
ren att skaffa fram folk som kan
bemanna jourverksamheten. I
annat fall gav man förbundsche-
fen fria händer att göra om verk-
samheterna till värn. Alvesta i
sin tur miste både tankbilen och
en man i styrkan. 

Ordförande avgjorde
Det var ordförande Berith
Swalander,m, Växjö, som fällde
avgörandet i omröstningen som
slutade 3 mot 3. Övriga som
stödde förslaget var Siw
Wittengård, m, från Vislanda
och Malin Adell Kind, c, från
Växjö. Vice ordförande Lars-
Olof Franzén, alvesta alternati-
vet, och socialdemokraterna
Anders Lindoff och Håkan
Kuparinen röstade emot.

Vice ordf. har ordet

Mailet som fick Växjö
att avsluta bojkotten

Värends Räddningstjänstförbund
Förbundet är organiserat på följande sätt:

Förvaltningschef
Räddningschef
Kansli  3 personer

Operativ enhet  7 personer Stab   3 personer
Styrkeledare lag 4 personer Skyddssektionen  8 personer
Heltid 28 personer Service       2 personer

Deltid
Alvesta 21 personer,     Braås 20 personer,   Lammhult 15 personer, 
Moheda 15 personer,   Rottne 20 personer,   Vislanda 20 personer

Ingelsta 15 personer
Värn

Grimslöv 8 personer, Odenslanda 9 personer, V.Torsås (friv.) 8 personer
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Bli medlem du också!

Medlemsavgiften för 2014 är 10,-
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8

Glöm inte namn och adress!
Vill ni ha tillgång till vår löpande  information

så lämna er mailadress.

Lång väntan för Jan-Erik
Det tog lite tid för Jan-Erik
Svensson, Alvesta Alternativet,
att få igenom sin motion om en
dygnetrunt ambulans i
Alvesta. Men nu är den efter
12 år ett faktum. Än så länge
håller man till vid brandstatio-
nen i centrala Alvesta men
snart är det dags för en flytt
till Björnstorp vid norra infar-
ten. Här håller man på med
byggnation av en ny ambu-
lansstation för landstingets
räkning. Byggherre är
AllboHus, som kommer att
äga fastigheten med landsting-
et som hyresgäst.

Jan-Erik Svensson är mer än
nöjd med utgången av sin
motion även om det nu tog lite
längre tid än vad han räknat med
när han 2001 satt och plitade på
motionen. Kanske får jag också
se en ny brandstation på
Björnstorp säger Jan-Erik.

Tomten för ambulansen är väl
tilltagen så det skulle inte vara
svårt att inrymma också en
sådan station vägg i vägg med
ambulansen. 

Det var i september 2003 som
kommunfullmäktige biföll Jan-
Erik Svenssons motion om att
förmå Landstinget att stationera
en ambulans i Alvesta. Då blev
det inget gehör för fullmäktiges
beslut, men några år senare blev
det klart med en dagambulans i
Alvesta. Detta blev i sin tur så
lyckat att man för en tid sedan
utökat verksamheten till att gälla
dygnet runt. Nu har man provi-
soriska lokaler jämte brandsta-
tionen i Alvesta i väntan på att
permanenta lokaler byggs fär-
digt på industirområdet
Björnstorp. AllboHus är i full
färd med att färdigställa byggna-
den som kommer att inhysa
ambulansstationen med
Landstinget som hyregäst.   

Jan-Erik Svensson, Alvesta Alternativet, är verkligen nöjd med att hans gamla motion till slut lett til att Alvesta
får en fast ambulansstation på Björnstorp i Alvesta.

Ändrad skolorganisation för grundskolan i Alvesta

I Stenlyckesalen blir det snart åter skolmåltidsal när Grönkullaskolans 7-9 klasser tar gymnasieskolans lokaler i
besittning höstterminen 2014.

Efter att Grönkullaskolan bli-
vit alltför trångbodd under
den senaste tiden har skolan
funderat över möjliga lösning-
ar. Det som blev resultatet är
något som vi i Alvesta
Alternativet sedan länge före-
språkat nämligen att nyttja
gymnasieskolans lokaler vid
Allbogatan till grundskolans
högstadium.
Alltsedan de flesta gymnasie-
programmen lagts ned så står vi
med lokaler tomma både på
enheten vid Allbogatan och vid
fordonsprogrammet vid Hjär-
tenholmsvägen. Vid Allbo-gatan
har vi moderna lokaler med de
teorisalar som kan efterfrågas
för en högstadieenhet. 

Det är naturligt att man på bästa
sätt använder lokaliteterna där
de gör bäst nytta. Valet att flytta
högstadiet var ett ganska enkelt
beslut. När man står med tomma
lokaliteter som passar utmärkt
för en annan verksamhet så är
det naturligt att man väljer en
sådan lösning. Dessutom bantar
man ned Grönkullaskolans
verksamhet till att bli en F-6
skola, vilket också borde inne-
bära en lugnare miljö för de
yngre eleverna. 

Samtidigt förstår vi Allbo
Lärcenters något njugga intres-
se för att flytta från de fina loka-
lerna vid Allbogatan. Lokalerna
är ändamålsenliga och moderna
men också kanske lite för välut-
rustade för den verksamhet
Allbo Lärcenter bedriver. För
dem finns Fordonsprogrammets
lokaler att tillgå. Lokaler som
också till stora delar passar den

verksamhet Allbo Lärcenter
bedriver. Samtidigt är det så att
viss verksamhet måste under
några år hyras in externt tills
man har en klar bild över vilken
verksamhet som skall bedrivas
vid Allbo Lärcenter. 

Det är en ekonomisk omöjlighet
att bygga nya lokaler för ett
behov som kanske inte alls finns
efter redan ett par år. Vi har allt-
för mycket dålig erfarenhet av
hastigt påkomna beslut som lett
fram till byggnationer som nu
innebär ytterligare kostnader för
att dessa inte höll måttet. 

Så är fallet med skolpolitiken i
hela kommunen när man ser i
backspegeln. Vi har under årens
lopp lagt enormt stora belopp på
olika skolinvesteringar som vi
idag kan se var alldeles för
ogenomtänkta. 

Nu kostar det höga summor för
att rätta till de misstagen så gott
det går. Därför måste nu också
skolorganisationen rätta mun
efter matsäck. Vi måste skynda
långsamt. Vi har inte råd att
lägga hur mycket pengar som
helst på nybyggnationer om inte
det i så fall kommer att gå ut
över verksamheterna. 

Vi är övertygade om att flytten
av 7-9 till gymnasieskolans
lokaler liksom Allbo Lärcenters
flytt till Hjärtenholmsvägen
kommer att bli lyckosam.

Finns viljan så lär problemen
vara överkomliga och vi är
övertygade om att viljan finns. 



Vislanda IF blev först ut med
att få en konstgräsplan i
Alvesta kommun. Nu är inte
längre kommunen en vit fläck
på Sverigekartan över konst-
gräsplaner. Med Bertil Krüger
i spetsen har Vislanda IF
under flera år arbetat på sin
lösning att få tillstånd en
konstgräsplan.

Tidigt i våras när kommunen fått
igång verksamheten med ett
Kultur & Fritidsutskott bjöds
dess ordförande, Lars-Olof
Franzén, (A-alt) in till Vislanda
för att informeras om Vislanda
IF:s planer.

Efter ytterligare ett par möten,
där Göran Lundahl som tjänste-
man blev involverad, gick för-
handlingarna i ett rasande
tempo. Redan i början på juni
var avtalet mellan kommunen
och Vislanda IF klart så att full-
mäktige kunde bevilja kommu-
nal borgen för ett lån på 2,5 mil-
joner kronor till Vislanda IF. Då

hade redan sedan länge Vislanda
IF haft ett statligt bidrag om nära
200.000 kronor klart för projek-
tet. 

Ekonomsik bra affär
Hela projektet kunde inlemmas i
kommunens bidragsnorm för
föreningslivet och betydde att
det hela blev en bra affär inte
bara för Vislanda IF utan också
för kommunen och övriga fot-
bollsklubbar. I avtalet finns
nämligen en klausul som ger
kommunens föreningsliv ett
starkt reducerat pris på hyres-
lappen. 

Färdigt på rekordtid
Redan före den 1 juli kunde
Vislanda IF dra igång den sista
fasen i arbetet nämligen byggna-
tionen. Väder och vind var med
Vislanda IF och hela projektet
kunde genomföras rekordsnab-
bt. Redan i mitten på oktober
stod planen klar för spel och
nöjda ledare i Vislanda IF kunde
besiktiga den gröna ytan.

Slutsumman stannar på strax
under 3,0 miljoner kronor och
för det har man också fått en bra
belysning och dessutom belys-

ning mellan omklädnadsrumm-
men på Tallevi och konstgräs-
planen. Det var nöjda
Vislandaledare som för en tid

sedan mötte kommunens före-
trädare som ett avslut på projek-
tet.    
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Vislanda först med konstgräs

Bertil Krüger, en av männen bakom tillkomsten av en konstgräsplan i Vislanda. Genom ett idogt arbete både när
det gäller byggnationen som en hållbar eknomi har resultat blivit lyckosamt.  

Sven Sunesson,
Demokratins förkämpe
Att det är valår förstår man
snabbt när man ser hur politi-
kerna griper minsta halmstrå
för att profilera sig och om
möjligt underminera de poli-
tiska motståndarnas väl-
jarstöd. Sven, som numera
kandidera för posten som
landstingsråd, ser sig natur-
ligtvis tvungen att sälla sig till
samma skrå i sin iver att
skapa ett underlag så att han
kan få den hett efterlängtade
taburetten.

När han i press och fullmäktige
går till hårt angrepp mot Alvesta
Alternativets Lars-Olof Franzén
så är han väl medveten om vad
som verkligen döljer sig bakom
Franzéns reaktion på tjänste-
mäns handlande. Han vet att
historien är överspelad och att
Franzén därför har svårt att gå i
svaromål. Men trots det kan han
inte avhålla sig från att försöka
utnyttja situationen. Vi har där-
för valt att i detalj redogöra för
vad som verkligen utspelade sig. 

Alvesta kommun fick ett mail
från grannkommunen som ville
ha en förklaring till ett uttalande
som Franzén gjort angående
medlemsavgifterna till
Räddningst jänst förbundet .
Kommunchefen gav i uppdrag
till en tjänsteman att utforma ett
svarsförslag till kommunsty-
relsens sammanträde den 29
oktober. Innan förslaget skulle

gå ut till kommunstyrelsen gav
Mats Johnsson Franzén i upp-
drag att läsa igenom och god-
känna skrivningen. Så hade
ännu inte skett den 23 oktober
när Räddningstjänstförbundet
hade direktionsmöte. Vid det
sammanträdet lästes kommun-
styrelsens svar upp inför direk-
tionen som en ankommande
skrivelse. Naturligtvis uteblev
inte Franzéns reaktion över att
ett svar lästes upp som kommun-
styrelsen i Alvesta ännu inte
tagit ställning till. Svaret blev att
man hade ventilerat svaret tidi-
gare med en tjänsteman i
Alvesta och att det färdiga för-
slaget blivit inskickat till förbun-
det. Frågeställningen hos varje
sann kämpe för demokrati borde
vara varför man diskutera
Alvesta svar till grannkommu-
nen med
Räddningstjänstförbundet. Och
varför man inte har en dialog
med sina egna arbetsgivare och
den som svaret gällde det vill
säga Franzén. Dessutom måste
man fråga sig varför sändes det
färdiga förslaget vidare sex
dagar innan kommunstyrelsen
hade det på sitt bord. Är det inte
att sätta hela kommunstyrelsen
utanför den demokratiska roll
den skall spela. 

Trots vetskapen om det inträff-
fade valde Sven Sunesson,c , att
gå i våldsam polemik med Lars-
Olof Franzén om tjänstmännens

okränkbarhet. Sven Sunesson
hade precis som Lars-Olof
Franzén, Robert Olesén och alla
övriga kommunstyrelseledamö-
ter blivit totalt överkörda av sina
tjänstemän. Men valår är tydli-
gen demokrati inte längre så vik-
tigt. 

Nu återstår bara att se om väljar-
nas förtroende för Sven
Sunesson och centerpartiet har
stärkts så kraftigt efter detta att
rösterna räcker för partiet att
klara mandaten som skall kunna
leda till en plats som landstings-
råd. Men för att följa Gunnar
Hedlunds välbetänkta ordspråk
så är det nog bästa att skjuta
björnen innan man delar på
skinnet.  

Sven Sunesson, c.

Alltsedan Kultur & fritids-
nämnden försvann för några
år sedan har många frågor
sopats under mattan. En av de
viktigaste är att hålla våra fri-
tidsområden i sådant skick att
vi kan fortsätta att njuta av
dem.
Sedan Alvesta Alternativet fick
huvudansvaret för en del av den
här verksamheten har vi koncen-
trerat oss på att återställa flera av
dess anläggningar till sitt
ursprungliga skönhetsvärde. 

Vi har haft turen att få tillgång
till ett verkligt ambitiöst arbets-
lag om 8 personer från
Skogsstyrelsen som under sen-
hösten har börjat arbetet med att
röja slyet som hotat att ta över
på många ställen i våra fritids-
områden. 

Vi har redan fått Spånens bad-
plats och den elbelysta sträckan
längs Spånen mot Hanaslöv
upprensad till mångas glädje. Ett
fantastiskt arbete har genomförts
trots att man bara har haft till-
gång till handverktyg och i ett
senare läge till röjsågar. 

Man har också hunnit med att
röja en stig upp mot
Hanaslövsbergets topp och den
senaste tiden har arbetet koncen-
trerats till Hagaparken. Här
finns väldigt mycket eftersatt
och någon riktig röjning har inte
förekommit sedan stormen
”Gudrun” 2005. 
I samband med den nu pågående
röjningen planeras för det med-
borgarförslag om trädpark som
Lennart Svahn i Alvesta fått
gehör för. 

Det är mycket som är önskvärt
och som vi på Kultur o. fritidss-
sektorn hoppas kunna hinna med
medan vi fortfarande har till-
gång till det här arbetslaget.
Bland anat är det Banvalsleden
på sträckan Torne till Ulvö som
behöver ett ordentligt lyft. Ett
annat projekt är bryggorna vid
Spånens badplats som kräver
renovering. Ett arbete som del-
vis är lämpligt att utföra under
vintern när isen bär. 

Det här arbetslaget är verkligen
värda en eloge för det jättejobb
de redan har utfört.     

Behövlig röjning

Arbetet i full gång med att röja Hagaparken på sly.
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00-team på hockeyresa

På höstlovet har det blivit en
tradition att Alvesta skridsko-
klubbs 13-14 åringar ger sig
iväg på träningsturnering till
Alvestas vänort Turnov i
Tjeckien. I år var det team
00:s tur, att efter ett idogt
arbetande med frallor och
annat för att skrapa ihop
medel till resan, äntra bussen
en fredagskväll  för vidare
färd mot Tjeckien.
Färden gick snabbt via
Trelleborg och Sassnitz genom
Tyskland med vana chaufförer i
form av Niklas Holma och Gert
Johansson vid ratten. Redan före
lunchtid landade ressällskapet
vid hotell Karel IV i Turnov.
Trots den tidiga ankomsten
kunde man snabbt inkvartera i
sina dubbelrum. Efter lunch

kunde man slappa efter bussre-
san och ägna resten av efter-
middagen till att bekanta sig
med stan. 
Turnov är en liten småstad med
15.000 invånare mitt i det
”tjeckiska paradiset”. Det sist-
nämnda ett fantastiskt naturom-
råde med sandstensformationer
som måste ses för att man skall
få den riktiga upplevelsen. Och
den upplevelsen fick man
verkligen ta del av redan på sön-
dagsförmiddagen. En promenad
bland gigantiska bergsformatio-
ner avbruten av slott och borgar
blev uppskattad av både spe-
larna och de vuxna medresenä-
rerna. Vädrets makter var verkli-
gen med gruppen men ändå
smakade grönsakssoppan för-
träffligt som man fick avnjuta

vid ett vattenhål längs prome-
nadvägen. 

Elitmatch
Efter lunch på en idyllisk restau-
rang i en liten by bar det så iväg
till Liberech för att bevittna en
ligamatch i högsta divisionen. I
en modern hockeyarena fick
grabbarna och tjejen, laget håller
sig med en tjej i målet, se på lite
annan hockey än den som vi är
vana att se i SHL. Att tjeckerna
är skridskoåkare av rang fick
man mer än en gång bevis för.
En elitmatch nästan utan krop-
pskontakt är vi svenska knap-
past vana vid. Men det gav oss
alla en vink om att det går att
spela sevärd hockey också på
detta sätt.

Svängig match
Måndagen inleddes med isträ-
ning inför matchen mot Vrchlabi
HC. En lätt lunch bestående av
panerad ost intogs med positiva
reaktioner. Fast det finns fortfa-
rande en och annan som är över-
tygad om att man ätit fläsksch-
nitzel. Den första matchen blev
en minst sagt svängig historia
och kanske den mest svängiga
man upplevt i fråga om ishock-
ey. Efter att Alvesta totalt kört
över motståndarna i första perio-
den (7-1) blev situationen en
annan i den andra.
Plötsligt var hemmalaget i led-
ningen med 10-8 för att sluta
med hemmaseger med 13-8. När
matcher vänder på ett sådant här
sätt är det något som alltid varit
svårt att förklara. Det blir något
undermedvetet som blockera
förmågan att gå vidare efter den
fina starten och när så målen
börjar trilla in bakåt knyter det
sig än mer. Sen är det naturligt-
vis lite tuffare att gå in och spela
3x20 minuter än sedvanliga
3x15. 

Tjugoett blev 2-1
Tjugoen mål i första matchen
blev inte detsamma i nästa
match mot Nova Paka. Här
stannade siffrorna också på 21
men slutresultatet skrevs denna
gång till 2-1 i hemmalagets
favör. En jämn match där vilket
av lagen som helst kunde ha stått
som segrare. Här fick vi uppleva
att båda lagen hade en tjej med
som burväktare. Roligt att de
klarar sig så bra ibland grabb-
barna. Och en sak är säker det
var ingen av grabbarna som tog
hänsyn till att det var en tjej i
målet. Till och med på uppvärm-
ningen öste man på för fullt.
Synd bara att varken Alvesta
eller ens Växjö Lakers håller sig
med ett tjejlag.

Uppvisning av det högre slaget
Veckans upplevelse hann man

också med. Nämligen ett besök
på en jaktfågeluppvisningen på
slottet Suchrov. En för alla
intressant och spännande upple-
velse. Att känna vinddraget av
en stor rovfågel som sveper över
sitt huvud gör att fler än en väl-
jer att ducka. Det är också impo-
nerande att se rovfågeln med
vingbredd på metern glida mell-
lan benen på 5-6 personer utan
att komma i kontakt med någon
kroppsdel. Att sedan få posera
med en uggla i handen är också
en speciell upplevelse att förevi-
ga för framtiden.

Äntligen seger
Så var det dags för den sista
matchen på is under veckan. HC
Lominice väntade i sin enormt
kalla arena. Tydligen var laget
mera kyligt denna afton och tog
också hem segern med 4-2. HC
Lominice är väldigt entusi-
astiska för Alvestas årliga besök
och ser gärna fram emot fortsatt
utbyte liksom att man hoppas att
ännu en gång kan komma till
Alvesta. 

För grabbarna och tjejerna i
Alvesta är det naturligtvis en
fantastisk upplevelse att få stå på
isen och höra nationalsången
spelas upp före nedsläpp. I dessa
lägen känner man att man inte
bara representera klubben utan
också Sverige. 

Innebandyturnering
Efter detta återstår bara den obli-
gatoriska innebandyturneringen
med Turnovs skolor. Den har
sedan starten för dryga 10-år
sedan lyft i dignitet. Hela 6 lag
är nu inblandade i turneringen
därav 2 Alvesta-lag. Skillnaden
idag är att svenskarna inte är lika
dominerande som tidigare år.
Innebandyn är på stark framm-
marsch i Tjeckien och det märks
inte minst på skolnivån. Men
oavsett resultat så har turnering-
en stor betydelse för hela

vänortsutbytet. Genom detta har
man möjlighet att också få en
liten inblick i det tjeckiska skol-
väsendet inte minst genom att se
deras syn på idrotten i skolan.
Deltagarna fick också en inbju-
dan till lunch i skolmåltidssalen.
En inbjudan som utnyttjades till
fullo. 

Så var veckan över
Nu återstod bara att återvända
till hotellet och börja packa ihop
sina prylar efter en intensiv och
rolig vecka i Turnov och
Tjeckien. Det var ett trött men
mycket nöjt lag som kunde stiga
av bussen i Alvesta sent på fre-
dagskvällen. 

Bra för kommunen
För Alvesta kommun måste det
kännas alldeles förträffligt att
vänortsutbytena sker på detta
sätt. Kommunen målsättning är
att det skall främja ungdomarna
och det kan man inte nog påtala
att just resor som den här upp-
fyller alla de mål kommunen
har.       

Att få hålla en uggla och dessutom klappa den lite lätt var en ny upple-
velse för deltagarna från Alvesta. (Foto: Rebekka Ekström)

Under uppvärmningen inför matchen mot Nova Paka har denna bild fångats. Alvesta SK i för dagen vita tröjor.
(Foto Rebekka Ekström)

Grönsakssoppan låter sig väl smakas i ett avbrott under vandringen mell-
an sandstensformationerna. (Foto Rebekka Ekström) 



Simhallsbygget rusar iväg i en
fart så att man blir förundrad.
Ett så gigantiskt bygge brukar
vanligtvis handla om förse-
ningar. Men inte i det här fall-
let. Den gamla simhallen
måste nu slå igen direkt efter
jul eftersom byggjobbarna
väntar på att ge sig in i den
gamla anläggningen.
Trots att man råkade ut för en
överklagan av upphandlingen av
vattenreningen så ligger man nu
tre månader före den ursprungli-
ga tidsplanen. Mycket av detta
kan vi tacka kommunen inköps-
chef Pernilla Jönsson för som
tog sig an överklagandet med
stor nit och med kommunens
bästa för ögonen. Hon hanterade
problemet på ett sådant sätt att vi

snabbt kom framåt utan att störr-
re förseningar uppstod. Utan
hennes sätt att hantera situatio-
nen hade det lätt hänt att tiden
runnit ifrån oss och att vi kunnat
missa dyrbar tid med stora för-
dyrningar som följd.

Efter sådana här situationer är
det lätt att konstatera hur värde-
fullt det är att ha en egen upp-
handlingsavdelning istället för
att lägga all upphandling i sam-
verkan med grannkommunerna. 

Så efter mer än 20 års palaver
om en varmvattenbassäng vid
simhallen så är den nu äntligen
på gång. Det blir en rejäl anlägg-
ning som är försedd med höj och
sänkbart golv för att passa alla
aktiviteter. Det är konstigt att det
skulle dröja ända till Alvesta
Alternativet kom med i majori-
teten säger kommunstyrelsele-
damoten Jan-Erik Svensson. 

Jag är ganska övertygad om att
det inte hade blivit nu heller om
inte vi hade tryckt på i vår nya
ställning. Ett tag fanns det kraf-
ter som ville stoppa hela bygg-
nationen men då hade vi snart
stått här helt utan simhall i
Alvesta. Kvaliteten på maskine-
riet för reningen är nämligen i så
dåligt skick att man knappast
kunde räkna med att den skulle
klara sig våren ut säger Jan-Erik. 

Det skall verkligen bli ett nöje
att få se portarna slås upp för den
här anläggningen, säger han
vidare. En bassäng med sex
banor ger tävlingssimmarna nya
möjligheter liksom för styrketrä-
narna som får flytta in i hallen

när den gamla bassängen fylls
igen. 

Allt detta får vi förutom att alla
reumatiker och andra med behov
av varmvattenbassängen får sina
behov tillgodosedda. Vi kommer

förmodligen att få se en till-
strömning av helt nya besökare
efter den här behövliga upprust-
ningen och det kommer verkli-
gen att ge kommuninvånarna
något extra för sina skattepengar
avslutar Jan-Erik.      
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Simhallsbygget rekordsnabbt

Nu är man klar att gjuta bassänggolvet i den stora bassängen. Armeringen är rikligt tilltagen för att hålla för
trycket när vattenmassorna fylls på. Innan jul hoppas man att gjutningen skall vara klar så man kan fortsätta med
att få det hela under tak innan vintern slå till på allvar. 

Pernilla Jönsson, inköpschef

Årets pristagare utsedda

Vid fullmäktigesammanträdet i december delades kommunens olika utmärkelse ut. Från vänster ser vi Bassam
Alloubani, som tog emot integrationspriset för Café Rönnedals räkning, Staffan Nilsson, som fick Kulturpriset och
Bertil Krüger, som fick priset för särskild prestation.

Det var glada pristagare när
kommunens olika priser för-
delades i samband med full-
mäktiges decembersamman-
träde. Bertil Krüger, Vislanda,
fick priset för särskild presta-
tion efter mångårigt arbete
med att utveckla Vislanda IF:s
anläggning Tallevi. Det arbe-
tet har i år krönts med att

kommunens första konstgräs-
plan anlagts. 

Café Rönnedal tilldelades årets
Integrationspris för sitt utåtrikta-
de arbete för att hjälpa nyanlän-
da av olika nationaliteter.

Staffan Nilsson, Alvesta, fick
årets Kulturpris för att han under

30-års tid berikat Alvestas kul-
turliv med sitt galleri. 

Motiveringen löd också att
under dessa år målmedvetet
arbetat för att utveckla sitt galle-
ri och skapat en institution som
håller en klass långt utöver vad
som förväntas av ett samhälle av
Alvestas storlek.

Åter ljus i spåret
Att alltsedan stormen Gudrun
drog fram över våra nejder
den 8-9 januari 2005 har
belysningen på spåret vid
Spånens fritidsområde varit
släckt. De flesta invånarna
trodde av naturliga skäl att
det var stormen som släckt
belysningen men den här
gången var det faktiskt den
sittande borgerliga majorite-
ten som långt tidigare fattat
beslutet. Motivet var att spara
pengar.

Den här gången hade politikerna
tur eftersom stormen gjorde
jobbet och kritiken därför ute-
blev. Folk trodde helt enkelt att
belysningen snart skulle komma
upp igen. Så blev dock inte fall-
let. Men saknaden av det belysta
motionsspåret har varit stort.
Alvesta SOK har fört frågan på
tal igen redan 2010 men inget
har hänt förrän nu. 

Vid ett möte i den nya majorite-
ten tog Alvesta Alternativet upp
frågan om el-ljuset i och med
igångsättningen av det nya
bostadsområdet på
Spåningslanda. Den allmänna
uppfattningen var här att det

skulle tillföra området väsentli-
ga fördelar om man kunde bely-
sa spåret igen. Man beslöt att
föra in belysningen och i ord-
ningsställandet av motionsspå-
ret i det just påbörjade
Spåningslandaprojektet.  

En ny dialog har inletts med
Alvesta SOK för att lösa de mer
konkreta frågeställningarna om
det faktiska arbetet. Det gäller
att klara både byggnationen av
en mindre sårbar belysning
(nedgrävda el-ledningar) och
naturvärdena i form av bland
annat frötallar i nära anslutning
till spåret. Men också att bygga
ett modernt energisnålt system
byggt på LED-teknik. 

Målsättningen är att arbetena i
stora delar skall göras under
våren för att ge motionärer och
andra utnyttjare av spåret till-
gång till el-ljus när de mörkare
tiderna närma sig efter somma-
ren.   

Nu kan snart Alvestaborna gläd-
ja sig åt att kunna ta en liten
kvällspromenad runt slingan vid
Spånens fritidsområde igen.
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Till sist har man ätit lunch
med Bo Frank. Ett möte som
handlade nästan om allt annat
än vad alla skulle tro. Ganska
underhållande samtal om
både det ena och det andra,
mest om det andra. Sen kom

stormen ”Smp” och vände upp
och ned på varje tänkbar
story. ”Sven”  verkade mest
som en stilla bris jämfört med
vad ”Smålandsposten” kan
åstadkomma av ingenting.

Ett samtal och en fråga om jag
hade lunchat med Bo Frank? Jag
kände att jag inte kunde riskera
några nya tidningsrubriker i
detta läge utan kom med motfrå-
gan vad hon fått detta ifrån.
Givetvis blev svaret att man inte
kunde uppge sin källa. Min mot-
fråga blev då vad denna källa
sagt om vad jag åt! Sen gled jag
snabbt över på att jag legat sjuk
hela veckan och att jag fått ställ-
la in min medverkan i Radio
Kronoberg. 

Av denna korta konversation

blev det sedan två halvsidesstora
artiklar där Smålandspostens
båda reportrar själva lyckades
konstruera ihop två ”scoop”. Det
intressanta är att man i artiklarna
kunde utläsa att inget av vikt
hade utspelat sig under denna
lunch. Så varför detta enorma
intresse av att fabricera något. 

Samtidigt fanns det inget intres-
se från min sida att basunera ut
att jag faktiskt kunnat prata med
herr Frank. Vi är väl inte mer än
människor. Om vi hade kommit
fram till något av nyhetsvärde
hade vi säkert gemensamt också
gått ut med detta. Nu var det inte
så och jag hade ingen som helst
anledning att delge pressen
något som mitt lunchsällskap var
ovetande om. 

Jag kan medge att jag undvikit
att svara men att jag skulle vara
en lögnare som förlorat allt för-
troende hos väljarna bara för jag
inte fallit till föga för
Smålandspostens utsände är väl
mer än magstarkt. Ibland känner
man sig som att man slåss mot

väderkvarnarna. Att rycka loss
en mening ur sitt sammanhang
kan göra en höna av en fjäder. Så
har man gjort i ett mail till Växjö
kommun, vilket vi publicera på
annan plats i denna tidning. En
mening som ryckt ur sitt samm-
manhang får en helt annan bety-
delse än den annars skulle ha. 

Ibland börjar vi tvivla på
Smålandsposten neutralitet.
Faktum är att sedan vi trädde in i
den politiska majoriteten så har
Smålandspostens Alvesta-redak-
tion mer eller mindre bojkottat
Alvesta Altenativets roll i majo-
riteten. Det gick till slut så långt
att Mats Johnsson, m, började
klaga över att det bara var han
som hamnade i tidningen i alla
frågor. Vi påstod frankt att det
verkar som om det är en plan
från Smålandspostens sida och
bestämde oss för att jag själv
skulle ta hand om nästa pressin-
formation. 

Så blev det också. Mats
Johnsson satt vid sidan om och
jag tog alla ärendena. Det blev

knappast någon fråga från
Smålandsposten den dagen, men
dagen efter ringer
Smålandsposten upp för att ställ-
la några följdfrågor. Men vem
ringde dom. Jo Mats Johnsson
som hänvisade vidare till mig.
Men jag fick aldrig några fråge-
ställningar den gången och
många stora ärenden kom aldrig
heller Smålandspostens läsare
till del.

Så kära läsare. Lita aldrig till
fullo på vad som står i pränt i er
dagstidning. Naturligtvis kan ni
inte heller lita på våra utsagor till
100 % men vad vi kan lova är att
om det skulle dyka upp något fel
i våra tidningsspalter så kan ni
säkert räkna med att vi har övri-
ga partier över oss per omgå-
ende.

Till sist vill jag önska alla
kommuninvånare en trevlig helg
och ett gott nytt 2014. 

Zona

Till
sist:  Signerat

Lars-Olof “Zona” Franzén

ALVESTA ALTERNATIVET
vill tillönska alla kommuninvånare

En  God  Jul  och  ett  gottNytt  År

Saneringen klar

Sågverkstomten i Hjortsberga har efter lång väntan nu blivit färdigsanerad. Mycket arbete har lagts ned på att
forsla bort miljöfarligt avfall och återställa tomten till ursprunget. Mycket arbete har lagts ned på att återskapa
den gamla miljön och vi måste erkänna att man gjort ett fulländat arbete. Som syns på bilden har strandpromena-
den vallats upp och strandkanten stenlagts. Resultatet är mer än godkänt och nu kan åter promenadvägen tas i
besittning av Hjortsbergaborna och gäster.  

IFO-ordf.

Jimmy Hammarström, Alvesta
Alternativet

Jimmy Hammarström blev i
och med omorganisationen
ordförande i IFO-nämnden.
Kanske det svåraste uppdra-
get i den politiska organisatio-
nen eftersom man handhar
alla familjefrågor som rör
kommuninvånarna. 
En tuff uppgift som han hit-
tills klarat med bravur. 
Ekonomin är av naturliga skäl
en framträdande bit av verk-
samheten men där man i spå-
ren efter konjukturnedgången
ändå ser en viss ljusning.
Vi önskar honom lycka till i
det fortsatta arbetet. 

ALVESTA ALTERNATIVET
Vill du komma med och jobba med oss

för en bättre kommun?
Du är hjärtligt välkommen!

Kontakta vår ordf. Jan-Erik Svensson
Tel. 0472-120 90 

Mobil 0722 078117


