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Nu kommer vi ut som nättidning
Varje månad kommer du att hitta ett nytt nummer på vår hemsida
Alvesta alternativets tidning har inte kommit ut
sedan i september förra
året.
Men nu är vi på gång
igen och tanken är att vi
ska komma ut med en
nättidning
betydligt
oftare än vad pappperstidningen tidigare
kommit ut.
Alvesta Alternativet bildades på
sensommaren 1991 av 27 personer som uteslöts ur socialdemokraterna. Redan inför valet det
året kom vi ut med den första
utgåvan av vår tidning
“Alternativet”. Genom åren har
det sedan dess i genomsnitt blivit ett par nummer per år.
Valåren har det blivit fler. För

tre år sedan fick tidningen en
ordentlig ansiktslyftning. Vi fördubblade sidantalet till åtta och
det var premiär för färgbilder.
Tidningen har allt sedan starten
delats ut till samtliga hushåll i
kommunen och den har varit uppskattad.

FRISK FLÄKT
Alvesta Alternativet har varit en
frisk fläkt i det lokala politiska
livet och i vår tidning har vi tagit
upp många saker som kommunledningen helst velat undanhålla
offentlighetens ljus oavsett om
det varit socialdemokraterna eller
de borgerliga som suttit vid makten.
Problemet har varit att det ofta
gått lång tid mellan utgivningarna. Sedan sätter ju givetvis
också ekonomin begränsningar
för hur många tidningar vi har
kunnat ge ut.

Tidningen har också allt sedan
starten producerats på ideell basis
av föreningens egna medlemmar.
Sedan omläggningen för tre år
sedan har vi också själva svarat
för layouten.
Efter valet i fjol tog vi beslutet
att ligga lågt med tidningen ett
tag.
Under det knappa år som gått
sedan dess har idén om att låta
papperstidningen vila tills vidare
och istället producera en nättidning vuxit fram.

PREMIÄR
Nu går vi från ord till handling. I
samband med att vi nu lägger om
vår hemsida så blir det också premiär för nättidningen alternativet.se.
Resten av det här året blir en
försöksverksamhet. Ambitionen
är att vi ungefär en gång i månaden ska lägga ut ett nummer av

Stoppa vansinnet i skolan
Alvesta
Alternativet
lyckades vid det senaste
kommunfullmäktigesammanträdet tillsammmans med s, v och mp
stoppa den borgerliga
majoritetens planer på
att
lägga
ner
Stenlyckeskolan
i
Alvesta.
Frågan återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare
utredning och kommer
upp igen till hösten.
Ett hårt pressat kommunalråd
Karin Vernersson, c, gjorde allt
för att driva igenom nedläggningsbeslutet tillsammans med
sina borgerliga kamrater.
Anförda av kommunalrådet
och Harald Bergström, kd, ville
flertalet av de borgerliga till och
med köra över oppositionens
återremissyrkande eftersom de
inte ville godkänna motiveringen till återremissyrkandet, en
grundläggande ekonomisk konsekvensbeskrivning av en even-

Alternativet på startsidan av vår
nygjorda hemsida i pdf-format.

PÅ HEMSIDAN
För att kunna få upp tidningen i
din dator behöver du ha programmet Acrobat installerat. Har
du inte det finns även en länk för
att hämta hem programmet på vår
hemsida. Tidningen kommer upp
i ett nytt fönster som du själv kan
förstora och läsa.
Tidigare utgåvor kommer att
finnas i tidningsarkivet på hemsidan. Vill du ha tidningen mailad
är det bara att skicka din e-postadress till oss. Vi tar alltså den
nya informationstekniken till
hjälp för att med betydligt tätare
intervaller kunna nå ut till kommmuninvånarna och berätta vad
som försiggår i Alvesta kommun.
Sidantalet kommer att bli mindre, inledningsvis en till två sidor,
men antalet utgivningar betydligt

tuell nedläggning. Någon ekonomisk redovisning av en
avveckling saknades helt i det
borgerliga förslaget.
All heder åt kommunfullmäktiges ordförande Olof Berg, m,
som inte lät sig påverkas av
Vernerssons och Bergströms försök att köra över kommunallagen.
I debatten vägrade de borgerliga fullmäktigeledamöterna helt
att lyssna på de argument som
oppositionspartierna förde fram
för att Stenlyckeskolan ska finnas
kvar. Istället försökte man agera
maktfullkomligt för att till varje

pris driva igenom en nedläggning.
Alvesta Alternativets linje är
helt klar: Det finns i nuläget
ingen anledning att avveckla
någon av grundskolorna i kommmunen.
Personal, föräldrar och elever
vid Stenlyckeskolan har nu tack
vare återremissen ännu en chans
att påverka den borgerliga majoriteten.
Vår linje är att skall man spara
på skollokaler så kan man knapppast börja med att bygga nya skolor, vilket är borgarnas linje.

TIPSA OSS
Vi hoppas kunna etablera nättidningen i god tid före nästa val
2006. Vi har ju tre år på oss.
Vi hoppas också kunna återkomma med papperstidningen
innan nästa valrörelse.
Välkommen till nättidningen
alternativet.se! Vi hoppas att du
som läsare ska tycka om det här
initiativet. Hör gärna av dig med
tips och synpunkter. Vi lovar att
fortsätta berätta om sådant som
kommunledningen vill tala tyst
om. Vi lyfter på locket till den
kommunala grytan!

Skral budget antagen
av kommunfullmäktige
Det finns inte längre
någon större demokratisk
process kvar när Alvesta
kommun antar sin budget.
I år ligger man redan
långt efter vad som är
budgeterat och risken är
uppenbar att så blir fallet
även nästa år.

Stora investeringar i skollokaler har under senare år gjorts i kommunen.
Nu vill de borgerliga lägga ned Stenlyckeskolan och bygga nytt i Moheda.

fler än under de gångna åren.
Tidningen kommer också att
publiceras som en väggtidning
runt om i kommunen. Har du inte
tillgång till någon dator kan vi
ordna en papperskopia om du hör
av dig till oss.

Utan att veta vad pengarna skall
användas till antar kommunens
högst beslutande organ, kommmunfullmäktige, budgetramar för
de olika verksamheterna i juni. I
november rapporterar sedan de
olika förvaltningarna hur man
tänker använda pengarna. Allt
enligt den budgetmodell som
infördes under förra mandatperioden.
Möjligheten att påverka vad
skattepengarna ska användas till
blir därmed minimal för de folkvalda och den demokratiska
beslutsgången mest att likna vid
en cirkusföreställning.
När ramarna för 2004 antogs
av kommunfullmäktige i juni

röstades Alvesta Alternativets
förslag om en återgång till det
gamla budgetsystemet ner. Det
skulle innebära att de olika verksamheterna först fick redovisa
vad man vill göra innan man får
några pengar och ge de folkvalda
sista ordet.
Men majoriteten föredrar
tyvärr det nya toppstyrda systemet som begränsar informationen
till en begränsad skara topptjänstemän och politiker. Vårt förslag
om oförändrad VA-taxa avslogs
också. Nu blir det istället som
majoriteten vill, en höjning.
Majoriteten beskrev här om
året det nybildade Värends
Räddningstjänstförbund som ett
sätt att spara pengar. Men redan
nu visar det sig att Alvesta
Alternativets farhågor besannas.
Extra skattepengar får nu skjutas
till för att klara verksamheten!
Följden av majoritetens beslut
om att avveckla den egna kommmunala räddningstjänsten har
alltså blivit dyrare drift än tidigare, indragna tjänster i Alvesta
och investeringar i Växjö, som vi
får vara med att betala!

Ny adress på nätet! http://www.alvestaalternativet.se
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Vem vinner på Euro?
Ett år har snart gått sedan fjolårets val. Samregerandet melllan socialdemokraterna, centern och folkpartiet brakade
samman med buller och bång och vid årsskiftet tog en centerledd borgerlig majoritet över kommunledningen.
Efter ett drygt halvår vid makten har man inte lyckats visa
framfötterna på något direkt häpnadsväckande sätt. Mycket
prat och snack om utveckling och framtid har det blivit, men i
praktisk handling har det varit tvärtom. I och med att centern
efter åtta år som stödparti till socialdemokraterna återkommmit i rollen som största parti i en borgerlig koalition, har partiets beslutsångest och vånda för att agera åter tagit överhanden. Den gamla hederliga centerpartistiska långbänken har
tagits fram i lokal tappning av kommunalrådet Karin
Vernersson.
Istället för att utnyttja sin majoritetsställning till att besluta
om en varmvattenbassäng motionerar man om en ny, helt
meningslös utredning bara för att fortsätta förhala frågan.
När det gäller järnvägsfrågorna sitter man med armarna i
kors. Istället för att ta tag i frågorna och aktivt driva dem
framåt har man lagt ner den grupp som jobbade med det här.
Istället följer man Anne-Christine Gustavssons (s) gamla linje
att huvudsaken är att resecentrum byggs.
När det sedan gäller skolorna vill man lägga ner
Stenlyckeskolans grundskola i Alvesta utan att presentera ett
enda vettigt argument för detta. Istället vill man bygga en ny
skola i Moheda! Vad blir den ekonomiska vinsten av detta?
Ingen vet. Alvesta Alternativet motsätter sig inte en upprustning i Moheda, men behöver det finnas en F-9 skola i norr?
Vårt förslag är att behålla de skollokaler vi har i kommunen
och använda dem rationellt. Ytterligare nybyggnationer av
lokaler måste åtminstone vänta tills ekonomin är på fötter.
Annars lär det som ett brev på posten komma ett nytt förslag
om skattehöjning även den här mandatperioden och vem vill
det?

Alvesta Alternativet kräver
lokal tågtrafik i kommunen

Rösta Nej till Elitens Makt Union!
De stora riksdagspartierna s, m, fp och kd gör
nu sitt bästa för att än en
gång blåsa det svenska
folket.
Men ska man tro alla
opinionsundersökningar
så har uppenbarligen
medborgarna lärt sig
läxan sedan senaste folkomröstningen om det
svenska medlemskapet i
EU 1994!
Det svenska folket nöjer sig förhoppningsvis med att ha blivit
lurade av det politiska partietablissemanget en gång. När jasidan nu så sakta rullat igång sin
kampanj så är argumenten i stort
sett de samma som de var för nio
år sedan.
I takt med att deras opinionssiffror dalat så har argumenten
övergått till rena hot, precis som
1994.
Statsminister Göran Persson
har låtit partipiskan vina ordentligt med hänvisning till ett kongressbeslut och bokstavligen lagt

Alvesta Alternativet vill
satsa på tågtrafiken.
Redan idag kör krösatågen genom Hjortsberga.
Med vårt förslag skulle
de också stanna vid en
återöppnad station.
Det skulle inte behövas några
större investeringar för att kunna
återöppna stationen i Hjortsberga
och åter göra det möjligt för
många människor som pendlar
att ta tåget som ett miljövänligt
alternativ.
För att underlätta för alla som

bor på öster i Alvesta vill vi
också utreda möjligheten av att
anlägga en ny hållplats vid Lilla
vägen (Svensgård). Varför ska
man behöva ta sig ner till stationen om man ska åka in till
Växjö? Krösatågen går ju redan
idag här och nu gäller det bara att
få dem att stanna också.
Vi anser att det även måste vara
fullt möjligt att få igång lokaltågstrafik på stambanan. En
nyöppning även av stationerna i
Vislanda och Moheda skulle
skapa bra miljövänliga och förhoppningsvis billiga pendlingsalternativ till Växjö för många
kommuninvånare.

skara ej demokratiskt utsedda
höjdare i Frankfurt?
Det lär inte bli välfärden,
omsorgen och jobben!
Istället lär miljardrullningen till
samätande, höga skattefria löner
och korruption i Bryssel fortsätta
i en än mer galopperande tempo
på bekostnad av bland annat
skola, vård och omsorg här
hemma.
Se på Tyskland som ett lysande
exempel på EMU:s negativa konsekvenser för ett enskilt land.
Rösta nej till Euron i september!

Centern går emot sina egna förslag!
Alvesta Alternativet har
länge drivit kravet om en
varmvattenbassäng
i
kommunen, men stödet är
vagt från de andra partierna.
Vid kommunfullmäktiges budgetmöte i juni förde vi fram ett
förslag om att avsätta en miljon
kronor för projektering av en
varmvattenbassäng i budgeten för
nästa år. Men det här förslaget
blev nedröstat av de andra partierna.
Centern bröt som bekant upp
samregerandet med socialdemo-

Krösatågen passerar redan idag Hjortsberga. Med Alvesta Alternativets
förslag kan de också komma att stanna på den här stationen.

munkavel på sina EU-kritiska
partivänner. Men att en klar
majoritet av de egna väljarna är
emot EMU talas det tyst om! Det
är länge sedan partitoppen lyssnade på rörelsen!
Sak samma hos kristdemokraterna. Majoriteten av partiets
sympatisörer är emot EMU men
pastor Alf svingar partipiskan för
ett ja.
Men vem vinner på Euro? Vem
vinner på att makten över den
ekonomiska politiken flyttas från
de folkvalda i landet till en liten

kraterna efter fjolårets val och tog
kommandot i den nya borgerliga
majoriteten. Men de utnyttjar inte
sin maktposition på något särskilt
konstruktivt sätt.
Visst har de uttalat sig positivt
om en varmvattenbassäng, senast
i valrörelsen förra året. Men
istället för att utnyttja den politiska makten har de lagt en
motion om en ytterligare utredning om behovet av en varmvatttenbassäng i kommunen, trots att
socialnämnden kom fram till att
behovet var stort i en utredning
som gjordes för flera år sedan.
Den gamle centerpartistiske
statsministern Thorbjörn Fälldins
oförmåga att ta tag i saker och

ting var vida omvittnad. Det
talades om att han som statsminister la frågorna i långbänk.
Nu har uppenbarligen centern i
Alvesta kommun under ledning
av
kommunalrådet
Karin
Vernersson hittat en lokal variant
av den gamla centerpartistiska
långbänken! Givetvis med benäget bistånd från de andra borgerliga partierna.
Skriv motioner till fullmäktige
istället för att utnyttja majoritetssitsen till att driva igenom den
egna politiken.
Med den här inställningen lär
det inte bli någon varmvattenbassäng under den här mandatperioden heller.

Utveckling inget för den borgerliga majoriteten
Alla partier talar mycket
om hur viktigt det är att
utveckla kommunen.
Men när det gäller järnvägsfrågorna så har man
tyvärr lagt utvecklingen i
malpåse. Ingen i kommunledningen vill med
kraft driva frågorna.

Andra kommuner längs med
stambanan, exempelvis Nässjö,
har med stor framgång drivit på
för att utveckla och stärka järnvägen i den egna kommunen.
I Alvesta är det tyvärr av tradition tvärtom. Så även för den nya
borgerliga majoriteten. Ett av
deras första beslut var att lägga
ner godsgruppen, som arbetade
för att lokalisera en godsbangård

hit. Den centerpartistiska långbänken och den borgerliga majoritetens passivitet riskerar nu
uppenbart att medföra att den här
utvecklingsmöjligheten
och
chansen till varaktiga arbetstillfällen går Alvesta förbi.
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