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ALVESTA ALTERNATIVET i kommunalvalet

Lars-Olof ”Zona” Franzén, 59,
Hjortsberga

”Zona” är en av dem som var med från
starten av Alvesta Alternativet 1991 och
är Alvesta kommuns mest erfarna politiker. Han kom med i fullmäktige redan vid
kommunsammanslagningen 1971.
Genom åren har han suttit med i fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och kommunstyrelsen. Han har således en
gedigen kunskap om Alvesta kommun.
Han har jobbat särskilt hårt för att utveckla järnvägens roll i kommunen och ligger
bakom idén om Godsbangård Sydost.
Andra hjärtefrågor är idrott och fritidsaktiviteter. Han håller fortfarande igång
med orientering och veteranishockey. I
det civila driver han sedan många år ett
företag i belysningsbranschen samt ett
mindre fastighetsbolag.

Jan-Erik Svensson, 54, Alvesta

Maria Andersson, 40,
Hunna, Grimslöv

Alvesta Alternativets valsedel till årets val till kommunfullmäktige i
Alvesta kommun den 17 september består av 28 namn.

Björn Hultqvist, 35, Moheda

Det rätta valet för Alvesta kommun!

Jan-Erik tillhör också dem som varit
med från starten av Alvesta
Alternativet 1991. Han kom in i fullmäktige mandatperioden innan för
socialdemokraterna och haft uppdrag i
fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen och var
också vice ordförande i Alvesta Energi
under en mandatperiod på 1990-talet.
Han har också ett brinnande intresse för idrottsfrågor och är ordförande i
Alvesta Folkets Hus-förening sedan
många år. Arbetsplatsen allt sedan
ungdomen är Hall-Miba AB i Alvesta
med ett avbrott då han drev egen verksamhet.

”Mia” är ny som fullmäktigekandidat.
Hon kom med i politiken för ett år
sedan, då hon tog plats i barn- och
ungdomsnämnden och dessutom blev
hon suppleant i arbetsutskottet. Maria
är trebarnsmor med äldsta barnet i
skolåldern.
Därför var det naturligt för henne att
engagera sig i skolfrågorna. Steget för
henne till en aktiv roll i försöket att
rädda skolan kvar på hemmaplan var
naturligtvis heller inte långt. Med
hennes energi blev det naturligt att hon
också axlade manteln som ordförande
i friskoleföreningen. För tillfället går
all fritid åt till friskolan.
Privat driver hon ett klädföretag i
”Gula villan”.
Björns intresse för politiska frågor är
gammalt även om det är först nu han
engagerar sig partipolitiskt och kandiderar till fullmäktige. Den utlösande
faktorn handlade om skolfrågan i
Moheda i allmänhet och neddragningarna på personalen i synnerhet.
Björn är trots sin ungdom en riktig
innovatör. Med känsla för form och
näsa för vad som går att sälja har han
blivit en mycket framstående designer
inom glasindustrin. Med sin förmåga
att ha många järn i elden samtidigt är
han dessutom platschef och delägare i
Bergdala Glasbruk och driver
Designlight Scandinavian AB i
Moheda tillsammans med sin hustru.
Björns idrottsintresse har varit stort
sedan barnsben med huvudinriktning
mot ishockeyn. Idag handlar fritiden
mest om familjen och deras hästar
samt övriga husdjur på familjens
Knapragård.

Läs hela valprogrammet på vår hemsida: www.alvestaalternativet.se

2

Snart har ytterligare en mandatperiod gått utan att Alvesta
kommun fått den utveckling som man så väl behöver. Trots att
centerpartiet och folkpartiet bytte ut sin tidigare koalitionskollega, socialdemokraterna, mot moderater och kristdemokrater, har någon förbättring knappast åstadkommits.
Röran framförallt inom skolan har blivit total. Ena dagen nedläggning för att nästa dag bygga nytt har skapat förvirring.
Beslut om dyra flyttningar av en skolpaviljong ett par kilometer, när det vore ekonomiskt och pedagogiskt mer fördelaktigt
att låta de äldre eleverna ta sig till befintliga lokaler i anslutning till gymnasieskolan, blir obegripligt för skattebetalarna.
Det är dags för kommuninvånarna att skilja centern från makten. Alltsedan kommunsammanslagningen 1971 har centern
hankat sig kvar vid makten. Vanligtvis med hjälp av övriga
borgerliga partier men också under ett par mandatperioder
med hjälp av socialdemokraterna. Centerns mål har mer och
mer blivit att hålla sig kvar vid makten oavsett vem man samarbetar med. Därför blir också de politiska målen mer och mer
suddiga.
När man läser centerns handlingsprogram för den kommande
mandatperioden upptäcker man att partiet gärna skriver in
redan beslutade eller av andra organ föreslagna åtgärder.
Några egna konkreta frågor eller nya förslag finns inte med.
Ett tecken på att man sitter nöjd vid makten utan framtidsvyer och låter tjänstemännen styra utvecklingen mellan valrörelserna.

Vi vill göra något bra med de begränsade ekonomiska medel som
står till förfogande utan att tvingas tillgripa några nya skattehöjningar. Vi vill under den här mandatperioden verka för en oförändrad skattenivå och för att taxe- och avgiftshöjningar skall stå i
rimlig proportion till konsumentprisindex utveckling.

ALVESTA ALTERNATIVET
om kommunens ledning:
Dra in en halvtidstjänst som kommunalråd

Samtidigt blir risken för ett ökat tjänstemannastyre påtagligt
när man ser det manfall som framförallt de två stora partierna
råkat ut för inför årets val. Centern tappar inte mindre än sex
av de elva ledamöter man fick vid förra valet.
Socialdemokraterna hälften av sina fjorton. När man samtidigt
konstatera att det är flera av de ledande namnen som väljer att
lämna politiken uppstår naturligt ett vakuum som lätt fylls av
tjänstemannakåren.

Dra in en vice ordförande i nämnderna

Nu är det upp till väljarna att avgöra vilken utveckling man vill
ha de kommande åren. Ingen kan väl påstå att utvecklingen i
Alvesta gått i den riktningen att gemene man kan känna tillfredsställelse. Ekonomin har naturligtvis stått i centrum, men
besparingar som varit nödvändiga har drabbat verksamheterna i skola, vård och omsorg medan kostsamma byggnationer och andra åtagande har fått fortgå med resultatet att ännu
större åtstramningar har fått tillgripas.

Motverka tjänstemannastyre

Vi i Alvesta Alternativet vill vända på denna utveckling. Vi vill
att resurserna i första hand går till till verksamheterna, till
exempel fler lärare, fler platser i särskilt boende och utökad
bemanning inom vården. Vi vill också se till att vårt förslag om
en utflyttad godsbangård och triangelspår blir verklighet.
Förutsättningarna finns för detta vilket skulle ge Alvesta
kommun stora möjligheter till utveckling av arbetsmarknaden,
få en ny förbifart av 126:an och ge invånarna en bättre miljö.

Minska arbetsutskotten till tre personer
Återinför kultur- och fritidsnämnden

En kommun i ekonomisk harmoni
Oförändrad skattenivå under valperioden
Inga oskäliga taxe- och avgiftshöjningar
En kommun där hela kommunen ska leva

Den 17 september är det du som avgör av vilka Alvesta kommun skall drivas vidare. Vi i Alvesta Alternativet är beredda
att leda kommunen om vi får väljarnas förtroende. I motsats
till övriga partier lägger vi all vår kraft på kommunen och försöker med alla medel enbart arbetar med frågor som gagnar
kommuninvånarna.
För demokratins skull uppmanar vi all att gå och rösta den 17
september.

Politisk tidskrift utgiven
av Alvesta Alternativet
Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén
Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
E-post: info@alvestaalternativet.se
Telefon: 0472-193 04

Layout:
Torbjörn Larsson, Laholm
Tryck:
Smålänningen AB, Ljungby

En viktig förutsättning är att vi kan få fler människor att flytta till
kommunen. Vi har många fina orter i vår kommun förutom de större tätorterna Alvesta, Moheda och Vislanda. En god tillgång på
bostäder och service måste också tryggas i mindre orter som
Grimslöv, Torne, Lönashult, Torsås by, Hjortsberga, Slätthög och
Torpsbruk, för att hela kommunen skall leva och utvecklas.
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Argumenten för
ALVESTA ALTERNATIVET

den 17 september!
Den nuvarande politiska ledningen har visat sig ganska handlingsförlamad och prestigebunden. Egentligen har man inte presterat en enda genomtänkt idé för att långsiktigt lösa kommunens problem. Av det skälet behövs Alvesta Alternativet och
våra konstruktiva förslag på olika områden i kommunens ledning.
Vi är övertygade om kunna vända senare års negativa trend till något
positivt och utvecklande. Vi vill genom att ta till vara nya friska
idéer skapa goda förutsättningar för att utveckla dagens befintliga
näringsliv och skapa förutsättningar för nya näringsverksamheter i
hela kommunen.
Alvesta Alternativet kommer, om vi får väljarnas stöd, att under den
kommande mandatperioden arbeta för bland annat följande:
Godsbangård syd och ett nytt rescentrum. Om godsbangården
flyttas ut från tätorten kan ett nytt resecentrum för persontrafik ges
fullskalighet och effektivitet samtidigt som centrummiljön kan förbättras. Attraktiv mark frigörs också för möjliga näringslivsetableringar.
En utflyttad godsbangård med tillhörande industrimark kommer att
bli ett modernt logistikcentra, ett nav kring vilket hela kommunen
kan få del av utveckling och tillväxt i form av nyetableringar och
nya arbetstillfällen, något Alvesta kommun så väl behöver.
Hela kommunen skall leva. Skolpolitiken i Alvesta har havererat.
Vi vill att skolverksamheten upp till och med sjätte klass skall finnas kvar ute på landsbygden. För att uppnå detta är vi öppna för att
föräldraföreningar eller kooperativ går in och bedriver friskolor för
att på så vis upprätthålla denna service i glesbygden.
En varmvattenbassäng ska anläggas under mandatperioden. Vi
lovar att infria det gamla vallöftet, som nästan alla partier gett under
årens lopp.
El-ljusspåren i Hjortsberga och Vislanda, som varit oanvändbara
sedan Gudruns härjningar, lovar vi att redan under 2007 återställa.
Vi ser också det som nödvändigt att riva upp beslutet om nedläggning av el-ljusspåret i Spånenområdet och under år 2007 återställa
även detta.
Hur framgångsrika vi blir beror på dig som väljare! Du kan lita på
att vi lägger all vår kraft på de lokala frågorna och att vi strikt ser på
själva sakfrågan utan sneglingar varken åter vänster eller höger. Ju
starkare stöd vi får ju lättare har vi för att kunna driva våra frågor till
framgång.

Vårt läge i krysset mellan stambanan och kust- till kustbanan ger
oss enastående möjligheter. En bangård utanför tätorten med komplettering av industriområde i direkt anslutning ger Alvesta kommun en jättechans till en satsning som verkligen hör framtiden till.

ALVESTA ALTERNATIVET
om näringsliv och arbete:
Ny godsbangård och logistikcentra
Resecentrum med expansionsmöjligheter
Sänkta tomtpriser
Offensiv marknadsföring av kommunen
Motverka kommunal byråkrati
Fler tjänster inom vården och skolan
Utveckla det befintliga näringslivet

Välj Alvesta Alternativet den 17 september.

Vi vill i motsats till övriga partier satsa på en utflyttad bangård och
göra en renodlad tågtrafikstation i Alvesta. En renodlad tågstation
i Alvesta skulle möjliggöra fler tåglägen för nya tågpendlar och
dessutom friställa stora ytor för parkering eller byggnation av kontorsbyggnader i nära anslutning till det nya resecentrumet.

Vi vill genom att ta till vara nya friska idéer skapa goda förutsättningar för att utveckla dagens befintliga näringsliv och skapa förutsättningar för nya näringsverksamheter i hela kommunen.

VÄLJ ALVESTA ALTERNATIVET DEN 17 SEPTEMBER
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Den föreslagna ombyggnationen av Högåsen till lägenheter innebär att antalet vårdplatser ytterligare minskar samtidigt som
demensavdelningen helt avskaffas. Vi vill fortfarande att Högåsens
ombyggnad görs på ett sådant sätt att fler platser blir slutresultatet.

Det är hög tid att löftena om varmvattenbassängen blir verklighet.
Alvesta Alternativet vill se till att denna byggs redan nästa år.

ALVESTA ALTERNATIVET
om sociala frågor:
Valfrihet i äldreboendet
Tommy Everthsson, 53,
Hjortsberga, maskinsnickare med föreningsengagemang i fotbollen och
Hjortsberga IF.

Ökat platsantal inom äldreomsorgen
Särskild demensavdelning på Högåsen

Ingrid Johansson, 66,
Alvesta, tjänsteman på
Migrationsverket med stort
konstintresse.

Fler korttidsplatser i äldreomsorgen
Utnyttja Aringsgården till äldreboende
Varmvattenbassäng vid simhallen
Motprestation för försörjningsstöd
Fler fasta tjänster inom omsorgen
Lars-Olof Larsson, 72,
Alvesta, nämndeman vid
Växjö tingsrätt och pensionerad gjuteriarbetare med
långt fackligt engagemang i
Metall.

Vi vill att framtidens äldreomsorg i kommunen skall präglas av valfrihet och den enskilde medborgarens specifika behov och önskemål. Stor mångfald skall finnas mellan olika omsorgsformer.

Joakim Cardell, 43, Alvesta,
lokförare, med stort intresse
för fiske.

Redan i början av 1990-talet förde Alvesta Alternativet fram tanken att behålla ett renoverat Aringsgården som ålderdomshem, en
behövlig resursförstärkning i äldreomsorgen. Inte minst mot bakgrund av minskningen av antalet platser på Högåsen, är det lika
aktuellt idag.
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Alvesta Alternativet föredrar att årskurs 7-9 vid Prästängen flyttas
till gymnasieskolan där lokaler finns lediga för omedelbart användande. På så vis löser vi Prästängens trångboddhet utan att öka
kostnaderna för skolan.

Vi vill ha fler vuxna i skolan och satsa på innehållet i verksamheten. Vi vill också ha mer idrott i skolan och förbättra kvaliteten på
skolmåltiderna. Vi vill även satsa mer resurser på musikskolan
och lovöppna fritidsgårdar.

ALVESTA ALTERNATIVET

om skola och barnomsorg:

Isabel
Barindelli,
60,
Alvesta, pensionerad lokalvårdare med engagemang i
handikapprörelsen.

Jimmy Hammarström, 42,
Vrankunge, historieintresserad gymnasielärare men
arbetar sedan flera år som
behandlingsassistent med
ungdomar.

Skolverksamhet i hela kommunen
Max 25 elever per klass
Alla elever ska bli sedda
Fler vuxna i skolan
Ökad lärartäthet
Mer idrott i skolan
Höjd matkvalité
Större satsning på musikskolan
Stöd till barn med särskilda behov
Satsa på innehållet i verksamheten
Prästängsskolans årskurs 7 - 9 flyttas till gymnasieskolan

En förstärkning på lärarsidan med huvudinriktning mot barn med
särskilda behov måste till för att ge alla elever en sådan undervisning att ingen lämnar grundskolan med ofullständiga betyg.

Juan Carlos Moreno, 61,
Alvesta, metallarbetare med
fackligt intresse.

Karin
Johansson,
45,
Alvesta, egenföretagare inom ekonomisektorn.

Vi vill ta hänsyn till att alla barn inte bor i tätorten Alvesta, vilket
gör det viktigt att det finns kvar mindre skolor på landsbygden. Vi
kan se att en lösning på skolverksamheten kan ske genom en föreningsägd friskola.
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Föreningslivet är det område som skapar de bästa förutsättningarna för ett rikt och friskt liv. Därför är det nödvändigt att återupprätta det ekonomiska stödet till både kultur- och idrottsföreningar till de nivåer som var före de kraftiga besparingarna
under senare år.

Friskare och sundare kommuninvånare får vi genom ökad tillgänglighet på de kommunala anläggningarna, som vi uppnår på
två sätt. Dels att ge allmänheten utökade attraktiva tider och dels
genom sänkta avgifter. Vi vill samtidigt utöka satsningen på
kommunala fritidsanläggningar.

ALVESTA ALTERNATIVET
om kultur och fritidsfrågor:
Ökat ekonomiskt stöd till föreningslivet
Jan Johansson, 44, Alvesta,
metallarbetare med många
år som fackligt aktiv. Fiske
och bilar är fritidsintressena.

Återställning av el-ljusspåren i kommunen
Sänkta avgifter till fritidsanläggningar

Pia
Carlsson,
49,
Hjortsberga, florist med
eget trädgårdsföretag och
trädgårdsbutik.

Öka kulturutbudet för ungdomar
Mer resurser till musik, dans, revy och teater
Ökat stöd till kulturarrangemang
Utveckla fritidsgårdarna
Lovöppna fritidsgårdar
Anders
Sandgren,
52,
Alvesta, maskinmekaniker
med ett stort hockeyintresse
och engagerad i Alvesta SK.

Alvesta Alternativet vill bevara de tätortsnära rekreationsområdena i kommunen, exempelvis Hanaslöv, Hagaparken, Mellansjönområdet samt runt kommunens alla elljusspår. Vi vill att samtliga
el-ljusspår i kommunen som ödelades efter stormen Gudrun
restaureras och får tillbaka sin elbelysning.

Sven-Olof Karlsson, 59,
Moheda, fastighetsarbetare
som lägger sin fritid på sitt
Johannesberg.

Vi vill ge den kulturella sidan av föreningslivet ett ökat stöd. Vi ser
fram emot en ökad satsning på kulturella arrangemang runt om i
kommunen med stöd av Alvesta kommun.
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För att åstadkomma en bättre miljö och trafiksituation i Alvesta
centrum vill vi aktivt arbeta för att väg 126 får en ny sträckning
utanför tätorten. Vi har drivit frågan sedan 1991 och det är hög
tid att den får sin lösning!

Vi vill arbeta för tågstopp för Krösatågen vid de tidigare stationerna Moheda, Vislanda, Hjortsberga och ett nytt tågstopp på
östra Alvesta vid Lilla vägen. Förslaget ligger i linje med den
utredning som Länstrafiken nu gör på vårt intiativ.

ALVESTA ALTERNATIVET
om trafik och miljöfrågor:
Förbifart för 126:an utanför Alvesta
Solveig
Nilsson,
57,
Moheda,
småföretagare
inom den kravodlade bärindustrin med ständigt nya
utvecklingsidéer.

Förbättrade pendlingsmöjligheter
Utökade tågstopp vid orter i kommunen
Räddningstjänsten återförs i kommunal regi

Peter Johnsson, 48, Alvesta,
egenföretagare inom fastighetsbranschen.
Tidigare
under lång tid reparatör och
fackordförande vid Alvesta
Gjuteri fram till nedläggningen 2004.

Fler återvinningsstationer för minskade transporter
Satsa på cykelvägar i hela kommunen
Utred egen sophantering
Satsa på förnyelsebar energi
Luis Munoz Meza, 48,
Alvesta, metallarbetare med
fackligt engagemang vid
Alvesta Gjuteri fram till
nedläggningen 2004. Håller
igång med cykelsport.

Räddningstjänsten ska återföras i kommunens regi. Alvesta
Alternativet motsätter sig att ansvaret för kommunens räddningstjänst har överlämnas till ett kommunförbund. Det har varken ekonomiskt eller servicemässigt motsvarat de löften som
ställdes när det infördes.

Eric Rosén, 73, Hjortsberga,
pensionerad
banverkare
men yrkesverksam med sin
hantverksbod Hjortsbergaboden.

Vi vill se en utökning av antalet miljöstationer och också en komplettering av stationerna med en restavfallscontainer. Det är nödvändigt för att minska alla transporter till och från de bemannade
miljöstationerna.
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Nytt friskt blod behövs i kommunledningen
I Alvesta kommun har
centern klamrat sig fast i
ledningen allt sedan kommunsammanslagningen
1971. Att sitta kvar i ledningen har blivit det primära för partiet, allt
medan kommunen stagnerar och de egna idéerna
tryter. Det är hög tid för
en förändring.
Efter en sommar, som alla
semesterfirare med all rätt kunnat
glädja sig åt, går ändå mer än en
tanke till de äldre som inte kunnat beredas plats inom särskilt
boende. Deras dagar har säkert
varit ansträngda då värmen tagit
hårt på krafterna och omsorgen
varit begränsad till hemtjänstens
besök.
Medan vi andra ständigt kunnat
fylla på vätskebehovet med kylda
drycker och svalkande dopp har
de här äldre kommuninvånarna
suttit fast i sina stekheta lägenheter utan den ständiga omsorg som
man faktiskt haft stort behov av
under rådande förhållanden.

STORT BEHOV
Behovet av fler äldreomsorgsplatser är således påtagligt.
Därför är det svårt att tänka sig
den kraftiga neddragning av platsantalet i det särskilda boendet,

som de styrande i kommunen
håller på att genomföra.
Att sommaren varit het förstår
man inte minst genom centerns
utspel om byggnation av en ny F3 skola i anslutning till
Prästängsskolan. Samma parti
som bara för några månader
sedan lade ned Stenlyckeskolan
en kilometer från Prästängsskolan!

ÅNGRAT BESLUTET
När vi föreslår att man flyttar de
äldre eleverna till en halvtom
gymnasieskola och gör om
Prästängen till en F-6 skola så vill
man inte lyssna trots att resultatet
skulle bli detsamma. Tidigare i år
beslöt man tillsammans med
övriga partier i den styrande
majoriteten och med biträde av
socialdemokraterna att flytta
paviljongen vid Stenlyckeskolan
till Prästängen. Tydligen har man
inom centern nu ångrat det beslutet och tagit fram något ännu
kostsammare, nämligen en
nybyggnation. Att utnyttja den
överkapacitet på lokaler vi har i
Alvesta är tydligen inget för centern.
Hagart Valtersson, centerns nye
ordförande i barn- och ungdomsnämnden och tillika ordförande i
AllboHus, föreslår i samma andetag att AllboHus skall överta
ägandet av skollokalerna och
hyra ut dem till skolan. Solsting

tycks ha drabbat centern när man
lanserar dylika förslag!
Bäva månde hyresgästerna i
AllboHus. Vi har alltför tydliga
exempel på hur resultatet blir när
AllboHus tar över kommunala
åtaganden. Kostnader som borde
tas av kommunen lastas över på
hyresgästerna
i
AllboHus.
Valterssons utspel visar med all
tydlighet att ingen ska sitta på två
stolar samtidigt. Det blir aldrig ett
seriöst resultat av en sådan kombination.
126:an genom centrala Alvesta
har varit ett hett ämne under
många år. Samtliga partier har
varit överens om att genomfartstrafiken bör flyttas utanför
Alvesta. Men tydligen har
intresset för frågan ebbat ut hos
våra politiska medtävlare trots att
det idag borde vara mer aktuell än
någonsin. Trafiken har det
senaste året fått ett kraftigt tillskott genom alla de timmertransporter som dragit genom samhälllet.

NYTT BLOD
Nu vill kommunen för att gå
Växjö till mötes anlägga en järnvägsterminal vid Lillsjögatan. En
terminal, som för att löna sig kräver att den angörs av 30-40 lastbilar per dag. En upptrappning av
den tunga trafiken i centrala
Alvesta, som knappast kommer
att gå obemärkt förbi för invå-

Alvesta Alternativet och våra konstruktiva förslag på olika områden behövs
i kommunledningen för att vända senare års negativa utveckling till något
positivt och utvecklande.

narna. Trots att lösningen finns
både för miljön, ökad järnvägstrafik och en ny förbifart av
126:an i förslaget om Bangård
Sydost och den idéstudie
Banverket gjort över samma förslag, vägrar man i kommunledningen att ens försöka driva frågan. Beror detta bara på att förslaget tagits fram av Alvesta
Alternativet? Om det genomförs
får det stora positiva effekter för
hela samhällsutvecklingen i
kommunen.

Den här kommunen behöver
nytt blod i ledningen. Vill ni ha
fler platser inom äldreomsorgen
och satsa skolans medel på eleverna i stället för ständiga
ombyggnader och nedläggningar.
Vill ni ha en framsynt samhälllsutveckling, som ger fler jobb,
bättre miljö och rikare fritid så
väljer ni Alvesta Alternativet den
17 september.

VÄLJ ALVESTA ALTERNATIVET DEN 17 SEPTEMBER
Valinformation i korthet
Röstkortet

Förhandsrösta

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Alla som finns i röstlängden får ett röstkort skickat till sin hemadress. Röstkorten skickas
mellan den 21-29 augusti. Hemadress är den adress som du är
folkbokförd på.
Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och
öppettid på valdagen den 17 september. Dessutom står vilka val
du har rösträtt i samt kontaktuppgifter till valnämnden i din
kommun och till länsstyrelsen.
Om du tappat bort ditt röstkort, eller inte fått något, kan du få ett
nytt. Ring till kommunen, länsstyrelsen eller till
Valmyndigheten.

Alvesta bibliotek
Öppettider: 30/8-2/9 ons-tors: 10-19, fre-lör: 10-13
4-9/9
mån-tors:
10-19,
fre-lör:
10-13
11-17/9 mån-tors: 10-19, fre-lör: 10-13, sön: 10-12
Adress: Allbogatan 17, Alvesta

Rösta i vallokal

Vislanda bibliotek
Öppettider: 30/8-1/9 ons-tors: 9-19, fre:
4-15/9 mån, ons-tors: 9-19, tis: 9-15, fre: 9-13
Adress: Kungsgatan 1, Skolan, Vislanda

Rösta i vallokal – ta med legitimation!
Din vallokal står på ditt röstkort. Där står även vallokalens
adress och öppettid.
Vallokalerna är öppna endast på valdagen den 17 september.
I vallokalen får du valkuvert och där finns valsedlar på bord vid
ingången. Du tar med dina valsedlar och dina valkuvert bakom
valskärmen och gör i ordning din röst. Endast en valsedel ska
ligga i varje kuvert. Bakom skärmen finns även pennor så du kan
kryssa för en kandidat – d.v.s. personrösta – om du vill.
Sen går du fram till röstmottagarna och lämnar fram dina valkuvert och visar din legitimation. Röstmottagarna prickar av dig i
röstlängden och stoppar sedan ner valkuverten i valurnorna.

Moheda bibliotek
Öppettider: 31/8-1/9 tors: 14-19, fre:
4-15/9 mån, tors: 14-19, tis: 14-17, fre: 10-13
Adress: Växjövägen 16, Moheda

10-13

9-13

Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.
Bara vissa personer får rösta med bud
Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller
gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller
kriminalvårdsanstalt.
Du behöver särskilt material

Materialet beställer du från Valmyndigheten eller kommunen.
Du behöver ett bud och ett vittne
En person som är över 18 år kan vara vittne.
Budet måste också vara över 18 år.
Hur går det till?
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga ner valsedlarna i
valkuverten och klistra igen dem. Behöver du hjälp – fråga
någon du litar på.
Du lägger inför vittnet och budet ner valkuverten i ytterkuvertet
för budröstning. Sedan fyller du, vittnet och budet i uppgifterna
på ytterkuvertet.
Budet kan lämna in din röst på något av följande ställen:
I din vallokal på valdagen. Vallokalens namn och adress står på
ditt röstkort.
I en röstningslokal (kan vara t.ex. ett kommunkontor eller ett
bibliotek. Om budet lämnar in din röst på en röstningslokal
måste även ditt röstkort lämnas in.

Kryssa för din kandidat!
Vill du att en särskild kandidat ska bli vald kan du ge den personen en personröst genom att sätta ett kryss på valsedeln framför
namnet. Det är frivilligt att personrösta.
Kryssen ökar chansen för kandidaten att bli vald
Om du personröstar ökar du chansen för din kandidat att bli vald.

Källa och mer information:
Valmyndigheten, www.val.se

www.alvestaalternativet.se

