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Det går som på räls
Efter två decennium kan vi
äntligen skönja ett slut på den
segdragna historien om varmvattenbassängen i Alvesta. Att
det har varit segdraget tidigare är välkänt, men själva
byggnationen har varit rena
motsatsen.
Bygget har rusat iväg mycket
tack vare en tacksam vinter, men
framförallt en smidig byggledning. Efter en rekordsnabb
byggnation fick stängningen av
den gamla bassängen tidigareläggas med flera månader. Ett
lyckokast skulle det visa sig, för
det fanns uppenbara risker att en
fortsatt drift skulle kunnat sluta i
haveri. Så dåligt var nämligen
bassängens och maskineriets
tillstånd.

Kaklandet av den stora bassängen börjar närma sig slutet. Det är ett jättelikt pussel, som de tre kakelsättarna
har haft framför sig. Det gäller att få banlinjerna på rätt plats. Inte det enklaste i synnerhet när man tvingats
arbeta sig baklänges upp ur den djupare delen.

Vi gjorde en rundvandring i den
nya hallen och fann något helt
annat än den gamla kunde uppvisa. Den stora bassängen är
nästan dubbelt så bred som den
gamla. Med sex banor istället
för fyra blir utrymmena för
besökarna väsentligt bättre.
Den efterlängtade varmvatten-

bassängen ser inbjudande ut.
Här väntar man bara på det höjoch sänkbara golvet, som skall
göra bassängen tillgänglig för de
flesta aktiviteter.
Man kan förstå att reumatiker
och andra med behov av varmvattenbassängen för sin träning
måste vara nöjda med att slippa
åka till Växjö.
Lägg till detta att simhallspersonalen väntar sig en omvänd
resvåg, då Växjöbor i framtiden
väntas att söka sig till Alvesta.
Samtidigt kommer styrketräningen att få sig ett ordentligt
lyft, när den verksamheten flyttar ut i den gamla simhallen. I
den hallen får också bubbelpoolen rum liksom ett mindre
leklandskap.
Förhoppningsvis kommer den
här satsningen att bli väl mottagen av kommuninvånare i alla
åldrar. Behovet av fritidssysselsättningar där hela familjen kan
medverka är stort och den nya
hallen kommer säkert att bidra
till att fylla det behovet.

Saneringen slutförd
Saneringen av sågverkstomten i
Hjortsberga är nu slutförd. Och till
allas belåtenhet har strandpromenaden, som passerade i områdets ytterkant, blivit helt återställd. Ett gedigert
arbete som saneringsföretaget utfört.
Nu står fem atraktiva tomter med sjönära
läge snart klara för försäljning. Det som
återstår nu är att installera en pump påVAsidan så att anslutningen av vatten och
avlopp kan genomföras.
De som har sökt sjönära läge skall verkli-

gen ge sig tid och ta sig en titt på detta
tomtutbud.
I västerläge med en gjuten kaj längs hela
tomtområdet gör tomterna till något alldeles extra.
Kajen är en relik från sågverket, som nyttjade sjön till upplag för sitt timmer i väntan på uppsågning. Nu kommer kajen väl
till pass för fisk från land. Längs med
strandkanten löper också Hjortsbergas
strandpromenad, som ger en avskild väg
till både skola och badet vid Los.
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Var går gränsen?
Ett drygt år har nu gått sedan Alvesta Alternativet trädde in i
en ledarroll i Alvestas kommunpolitik. Ett år som präglats av
mycket arbete och framgång för en politik som vi så länge slagits för. Men också ett år då inte allt gått som på räls. Våra
ambitioner sträcker sig mycket längre än vad vi ännu har
åstadkommit. Vi inser att vi behöver mer tid och framför allt
större väljarstöd för att nå ännu längre med den politik vi vill
genomföra. Det är bara att erkänna att ordförandeposterna
är viktiga att inneha om man vill nå framgång med den egna
politiken. Det är ordföranden som sätter dagordningen och
det krävs mycket samarbetsvilja från den sidan för att få
fram sina frågor i sådana sammanhang. Det är bara att konstatera fakta att Alvesta Alternativets politiska idéer är betydligt lättare att genomföra i IFO-nämnden och Kultur & fritidsutskottet, där vi innehar ordförandeposterna.
Vi tog plats i majoriteten i ett läge då alla siffror pekade
nedåt. Vi sa redan då att vi klev in i majoriteten enbart för
kommunens bästa. Någon måste ta ansvar i ett läge då pengarna rullade alltför snabbt. När socialdemokraterna svek sitt
ansvar fanns det bara Alvesta Alternativet kvar att lita på.
Idag lite drygt ett år senare ser vi resultatet. Om man rensar
alla engångsposter ur bokslutet kan vi konstatera att vi gått
från -18 miljoner till +4 miljoner kronor. Ett resultat som vi
är mycket tillfreds med. Naturligtvis har besparingarna slagit
hårt mot många, men vi hade inget val. Att låta nästa generation ta över stora underskott är inget som vi vill ta ansvar för.
Och det går att åstadkomma mycket för de skatter vi får in,
men då får vi lägga manken till både politiker och tjänstemän.
För sanningen är att politikerna bara påverkar en del av
resultatet. Resten svarar tjänstemännen för i sitt sätt att
genomföra de beslut som politikerna tar.
Vad vi nu är rädda för är att en överbudspolitik detta valår
skall äventyra det ekonomiska överskott vi trots allt lyckats
uppnå. Spenderbyxorna tycks ha åkt på i alla läger. Att
rymma dessa kostnader i befintliga budgetar verkar vara helt
främmande för förslagsställarna. En investering innebär samtidigt att driftkostnaden ökar, vilket har till följd att kommunen måste spara in på annat för att kunna hålla ekonomin i
schack. Vi i Alvesta Alternativet är väl medvetna om att alla
händer behövs ute i verksamheterna. Att bygga nytt i stället
för att använda befintliga investeringar innebär samtidigt att
personalstyrkan kan behöva skäras ned för att hålla budget. I
sådana lägen lägger vi vår prioritering på personalen ute i
verksamheterna före nya kostsamma investeringar. Utan personal eller med underbemanning hjälper inga vackra lokaler.
Vi ser dock med tillfredsställelse på det år som gått. Det har
varit tungt och jobbigt att få den nya organisationen på fötter, men resultatet visar att detta var nödvändigt. Att samla
alla IFO-frågor under en hatt visar sig både arbetsmässigt
och ekonomiskt vara det enda rätta. Vi kan konstatera att
arbetet i den nya förvaltningen flyter på bra. Att stora ekonomiska frågor om placeringar, som var fjolårets genomgripande diskussionsärende, helt har försvunnit från agendan.
Dessutom tyder alla tecken på att ekonomin genomgått
genomgripande förbättringar och att en budget i balans liggger inom räckhåll.
Kultur & fritidsfrågorna har fått en egen organisation, som vi
ser var minst sagt nödvändig. Bland flera fritidsanläggningar
var underhållet starkt eftersatt och våra första åtgärder var
att ta oss an dessa uppgifter. Kommuninvånarna har redan
uppmärksammat att spår och leder och inte minst
Hagaparken genomgår en ansiktslyftning. Små åtgärder som
ger stora resultat. Den under decennier eftersträvade varmvattenbassängen har äntligen tagit form. Alvesta kommuns
invånare kan se fram emot en anläggning i toppklass när portarna slås upp i oktober. Budgeten ser ut att kunna hållas och
byggnationen ligger flera månader före tidsschemat.
Nu återstår att se om väljarna är nöjda med det vi åstadkommit och om de är beredda att ge oss förtroende för en
hel mandatperiod denna gång. Vi jobbar för hela kommunens bästa.

Alltför ofta hör vi politiker att
vi bara skall ta de långsiktiga
besluten. Inte lägga oss i hur
man når dit. Det är tjänstemännens sak att utföra.
Visserligen är man luttrad vid
det här laget, men vem tar det
fulla ansvaret i slutändan om
inte politikerna.
Politiskt kan man ta lovvärda
beslut med också en tanke på hur
detta skall utformas. Sen kan allt
raseras genom att tjänstemännen
genomför beslutet på ett helt
annat sätt än vad som var tänkt.
Ett sådant exempel kan vi hämta
från utbildningsnämnden där
man i stor enighet beslutade om
att paviljongernas tid inom skolan skulle vara förbi. De befintliga paviljongerna skulle ersättas
med fasta byggnationer med ett
mer långsiktigt perspektiv. 14
dagar senare hade förvaltningen
beställt 2 nya paviljonger till
Grönkullaskolan! Är detta att
genomföra nämndens beslut?
Inte efter vårt sätt att se det hela.
Tidigare i år när man fattade
beslut om att Grönkullas klasser
från 7 till 9 skulle flytta in i
gymnasieskolans lokaler efter att
stora delar av gymnasieskolan

lagts ned. Nämnden beslöt
vidare att Allbo Lärcenter skulle
flytta till Fordonsprogrammets
lokaler på Maden.
I övrigt var beslutet att hyra upp
externa lokaler ute i samhället.
Först i absolut sista läget skulle
man kunna komplettera med att
sätta upp paviljonger på Maden.
Förvaltningen kom ganska
snabbt tillbaka och gav besked
om att man måste ta till paviljonger och att man beställt 13
moduler för detta. En beställning
var inlämnad till AllboHus,
kommunens fastighetsbolag, på
inte mindre än 13 paviljonger
varav 10 st. klassrum på 70 kvm,
2 st. på 50 kvm och dessutom 1
kontorspaviljong.
Beställningen var inlämnad utan
att man begärt kostnadsberäkning och på vår direkta fråga
till förvaltningen hur denna kostnad skall betalas blev svaret att
det kommer att belasta verksamheten som en lokalkostnad.
Ingen uppgift om kostnadsberäkningen för detta fanns med
trots att frågeställningen också
undrade över detta.
Frågetecknen över förvaltning-

ens handlande blev inte lättare
när det visade sig att man inte
undersökt planförutsättningarna.
Numera är den tilltänkta marken
omgjord till bostadsändamål och
kräver för användandet en planändring vilket är lättare sagt än
gjort. En dylik måste naturligtvis
ut för synpunkter från närboende
och tar sin tid att genomföra. Det
går naturligtvis inte att genomföra som någon smärre förändring
när byggnationen överstiger 800
kvm.
Som kostnadsjämförelse kan
nämnas de paviljonger som är
ersättningslokaler
för
Aringsgården under ombyggnaden till förskola. Den tillfälliga
anläggningen på Högåsängen
kostar skolan 5,1 miljoner kronor under de två år den skall
nyttjas.
Kostnader som nu läggs på
ombyggnationen av Aringsgården och naturligtvis kommer att
belasta
utbildningsnämnden
under många år framåt.
Det är dags för politiken att visa
att den som är ansvarig också
måste vara med och bestämma
riktlinjerna. Det är något som
väljarna förväntar sig.

Rekrytering av kommunchef
Det är hög tid att påbörja
rekryteringen av ny kommunchef. Den nuvarande inhyrda
konsultens, Kristiina Kosunen
Erikssons, avtalstid går ut den
15 december och om vi vill ha
en ny kommunchef på plats,
då är det hög tid att vi påbörjar rekryteringen omgående.
En fortsättning på dagens metod
med inhyrning av konsult blir en
alltför kostsam och något tveksam lösning för Alvesta kom-

muns tjänstemannaorganisation.
Kommunen måste se till att få en
mycket långsiktigare lösning av
kommunchef. Samtidigt som en
bredare rekrytering utanför den
kommunala sfären kanske blir
behövlig.
Någon förespråkar att vänta med
rekryteringen tills efter valet. En
väntan som vi i Alvesta
Alternativet inte förespråkar,
eftersom vi då riskerar att stå
utan kommunchef den 15

december.
Alla vet att det kan behövas upp
till sex månader efter processens
början tills man kan ha en ny
kommunchef på plats. Alla är
inte tillgängliga omgående när
man väl bestämt sig utan har
uppsägningstider från tidigare
arbeten på upp till tre månader.
Av det skälet är vi redan sent ute
med rekryteringen och behöver
komma igång med det arbetet
omedelbart.

Behovet av lokalsamordnare
Behovet av en lokalsamordnare i Alvesta är stort. Beslut
har tagits att inrätta tjänsten.
Den har också tillsats vid två
tillfällen men inte fått den
respekt från de olika förvaltningarna som krävs för ett
lyckosamt arbete.
Alla de turer vi den senaste tiden
fått uppleva är ett resultat av att
vi saknat en sammanhållande
kraft inom lokalfrågorna.

Av en sådan tjänst krävs det
mycket för att uppnå det resultat
politikerna eftersträvar.
Byggnadstekniska kunskaper är
en av förutsättningarna för att
kunna vara framgångsrik på
posten, men också kunskapen att
kunna bedömma olika förvaltningars lokalbehov och att efter
detta kunna hitta den optimala
lösningen. Detta i sin tur kräver
också en viss insyn i den verk-

samhet som bedrivs hos de olika
förvaltningarna för att kunna
lösa lokalbehovet i samklang
med verksamhetens verkliga
behov.
Det finns mycket att vinna på att
rätt man eller kvinna besätter
denna befattning. En optimal
lokallösning redan från början
sätter snabbt avtryck i förvaltningarnas ekonomi och ger bättre utrymme för verksamheterna.

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Adress: Lillsjögatan 20, 342 36 Alvesta
Tel. 070 25 95 375
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Deltidskåren kvar i Moheda
Det står tämligen klart att det
blir inte någon övergång till
värn i Moheda. Motståndet
ute i bygderna var alltför hårt
för att kunna genomdriva
Räddningstjänstförbundets
beslut om att göra Moheda
och Ingelstads deltidsstationer till värn utan beredskap
och att lägga ned Odenslanda
värn.
Efter ett intensivt arbete ute i
bygderna så är uppslutningen
till tjänsterna som deltidsbrandmän både Ingelstad och
Moheda mycket över förväntan.
Nu pågår tester och anställningsintervjuer för fullt och förhoppningsvis kan utbildningen
dra igång så snart som möjligt.
Problemet som nu väntar förbundet är att hitta nya besparingar om inte ägarna i form av
Växjö och Alvesta kommuner
väljer att släppa till mer medel.
Det enda större besparingen
som nu gick igenom var att dra

ned på styrkan i Alvesta från
1+6 till 1+5 och att sälja av
tankbilen med placering i
Alvesta. Vad detta ger i pengar
är dock lite svårare att utröna
eftersom man samtidigt med
neddragningen beslutade att
övergå till fyra veckors schema
vilket i sin tur innebär att ytterligare tre deltidsbrandmän
måste anställas och utbildas.
Tankbilen behöver ersättas med
basbilar med dubbelt så stor
vattenkapacitet mot nuvarande.
Det kanske hade varit bättre att
bibehålla tankbilen tills detta
byte var gjort för behovet av
vattenkapacitet är stort på grund
av bristande tryck i kommunens
brandposter.
Sammanfattningsvis
blev
Alvesta tätort den ende förloraren i nuläget på Värends
Räddningstjänst
sparbeslut.
Deras styrka tappade en man
och dessutom tankbilen.

Det blev bygden som gick segrande ur striden om deltidsbrandkåren i Moheda och Ingelstad. Som det nu ser ut
blir det fortsättning på deltidsbrandkåren med dygnet runt bemanning på båda orterna.

El-ljuset är på gång nu Bara ännu dyrare
stort.
I vintras tog vi initiativ till att
återställa belysningen och gjorde en uppgörelse i den politiska
majoriteten där de som jobbade
med dylika frågor skrev under
beslutet. För vår del var det
Lars-Olof Franzén och för
moderaterna var det Matz
Athley. En helt vanlig överenskommelse i en sittande majoritet som socialdemokraterna
ville göra till både det ena och
det andra.
Robert Olesén blev så eskalerad
han att till slut började anklaga
både folk och företag för korruption. Det slutade med att Alvesta
SOK, som under en längre tid
arbetat med frågan, hoppade av
och att Fordonsprogrammet som
skulle fått lite välbehövlig praktik, blev förbjudna att medverka
genom sin rektor.

Trots allt ser det ut som att kommuninvånarna skall få sin inbjudande
Spånenslinga el-belyst igen. Den har varit nedsläckt sedan stormen
Gudrun 2005.

Tisdagen den 13 maj blev det
så äntligen klart att motionsspåret vid Spånen åter blir
belyst. Det har nu varit släckt
sedan stormen Gudrun rev
ned både stolpar och elledningar fredagen den 7 januari
2005. Men faktum var att politiken redan före stormen hade
beslutat att släcka ned ljuset
av besparingsskäl.
Den här gången hade politikerna

turen på sin sida. Allmänheten
trodde naturligtvis att det var
stormen som släckte belysningen och att viktigare saker än elljusspår måste åtgärdas först.
Långt senare stod det klart att
kommunen inte tänkte återställa
belysningen.
Behovet att kunna utnyttja den
här slingan också på kvällar vid
den mörka årstiden har varit

Regionsivrarna är många
inför det stundande valet. I
alla fall ser det så ut när man
studerar alla kandidater till
de nya taburetterna i
regionsstyrelsen. Och bråttom
har man. Så bråttom att man
inte kommit fram till någon
ekonomisk vettig uppgörelse
när det gäller länstrafiken.
I dag finns länstrafiken som en
egen enhet, där fördelningen av
kostnaderna bygger på den trafik man har i den egna kommunen.
Vi har kritiserat den nuvarande
fördelningen av järnvägstrafiken där vi anser att vi fått betala
för en trafik som konkurrerar ut
delar av den fria trafiken. Vi har
aldrig betalat för SJ:s X2000trafik, men är med och dela
kostnaderna för Öresundståg,
Krösatåg och Pågatåg.

Vi såg dock det hela så betydelsefullt att vi inte lät oss nedslås
av att socialdemokraterna med
alla medel satte käppar i maskineriet utan vi arbetade oförtrutet
vidare på en lösning.
Vi arbetade fram en kalkyl baserad på olika offerter och prisförfrågningar som sedan låg till
grund för ett förslag till kommunstyrelsen

Dessutom har vi betalt mest
eftersom vi har stopp med dessa
tåg i Alvesta. Följden har redan
blivit att vissa X2000-tåg inte
stannar i Alvesta. Vi betalar å
ena sidan för fler tåg skall stanna samtidigt som vi å andra
sidan begränsar underlaget för
de tåg vi idag har utan kostnad.
En konstruktion som knappast
kan anses ekonomiskt försvarbar.

I och med att kommunstyrelsen
nu har anslagit de nödvändiga
resterande medlen så hoppas vi
att vi tillsammans med Alvesta
SOK ska kunna jobba vidare
med belysningsarbetet, så att
arbetet skall kunna vara slutfört
när mörkret faller på i höst.

Inte blir detta bättre av den lösning man nu förfäktar inom
regionbildningen. Nu vill man
ta in länstrafiken inom den nya
regionen och finansiera den
fortsatta driften via skatteväxling. Det vill säga att 39 öre av
kommunalskatten skall gå över

till regionen. När man studerar
hur en dylik skatteväxling slår
mellan de ingående kommunerna kan man lätt konstatera att
Växjö blir den stora vinnaren.
Nio miljoner kronor billigare
blir det för deras del medan den
store förloraren är Ljungby som
skall lägga sex miljoner kronor
mer. Även vi i Alvesta är de som
skall stå för Växjös minskade
kostnader med cirka 400.000
kronor. Och detta i ett läge där
vi tycker att vårt nettobidrag
redan är för stort.
Hur kan det nu bli så här? Om
alla regioninvånare betalar lika
mycket per skattekrona borde
det väl bli rättvist! Hade det nu
inte funnits en grund på hur fördelningen varit tidigare hade
man lätt kunnat uppfatta det så.
Men nu finns det en fördelning
som visar hur mycket trafik
varje kommun får för sina pengar. Växjös stadstrafik är omfatttande och har medverkat till
Växjös större bidrag. Att nu fördela om den kostnad och den
trafik, som enbart Växjö drar
fördel av, är knappast något
övriga kommuner har anledning
att betala för.
Med en skatteväxling befäster
man för all framtid denna snedvridning av kostnaderna samtidigt som man avsäger sig möjligheterna att påverka framtida
trafikförändringar. Risken är att
än fler trafiksvaga linjer på
landsbygden får ge vika för
utvecklingen av stadstrafiken i
Växjö.

4

Paviljonger, fler paviljonger
Kan verkligen dessa provisoriska lösningar vara så kostnadseffektiva under sin relativt korta
användningstid att det finns
befog för deras blotta existens.

Pailjongerna för dagisverksamheten på Högåsängen kostar kommunens skolförvaltning 5,1 miljoner under de
knappa två år de kommer att användas. Dessa kostnader läggs in i budgeten för Aringsgårdens ombyggnad och
blir en del av framtida hyra.

Paviljonger, paviljonger och
åter paviljonger tycks ha blivit
den gyllende lösningen på
Alvesta kommuns alla lokalproblem. Tillfälliga lösningar
som har blivit dyra affärer för
de förvaltningar som använ-

der sig av den metoden. 5,1
miljoner kronor är prislappen
för de paviljonger som idag
inhyser dagisavdelningarna på
Högåsängen.
Knappast någon lågprislinje för

den tiden om 1,5 – 2 år som
dessa kommer att göra tjänst
som ersättningslokaler.
Vi ser paviljonger för dagisverksamhet, för skolverksamhet
och snart också för äldreboende.

När anskaffningen sker finns det
i de flesta fall inte någon som
helst kostnadsberäkning från de
som sedermera skall betala
notan.
Om man tittar på ett av de
senaste exemplen de paviljonger
som skall ge omsorgen ytterligare 12 platser i särskilt boende
finner man följande:
Skulle kostnaderna hamnar i
samma storlek som paviljongerna på Högåsängen kunde man
istället för en billigare peng
bygga till 20 permanentplatser
till Högåsen. En snabb lösning
till ett billigare pris och på köpet
ytterligare åtta platser.
Till de 13 paviljongerna vid fordonsgymnasiet som skolan lagt
in beställning på finns överhuvudtaget ingen kostnadsberäkning. Hur detta överhuvudtaget kan förekomma utan att en
kostnadskalkyl tagits fram är

obegripligt.
Om Utbildningsförvaltningen
räknar med att rymma det inom
sin egen budget eller om man
räknar att få använda en omställningsbudget för detta ändamål
har aldrig klarlagts. Ej heller hur
länge man tänkt sig nyttja alla
dessa paviljonger.
Kommunen skriker efter någon
som kan samordna lokalfrågorna
och hålla ned de skenande kostnaderna på lokalsidan. Alla och
envar förstår att de fasta kostnaderna sakta men säkert äter upp
utrymmet för personalbehovet i
kommunen.
Ordstävet ”skomakare bli vid
din läst” är signifikativt för hur
kommunen borde arbeta med
dessa frågor. Låt förvaltningscheferna för skola, omsorg och
vård arbeta med det de är tillsattta för och låt någon annan ta
hand om lokalfrågorna. Det kan
inte vara rätt att låta dem ta
ansvar för frågor som bör
behandlas av experter.

Ansiktslyftning i kommunens strövområde
Under vintern och våren har
arbetet med att ge kommunens strövområde en rejäl
ansiktslyftning
fortgått.
Hagaparken, Spånens badplats och strandpromenaden
längs Spånen mot Hanaslövsområdet har idoga händer
rensat på sly.
Även delar av tätortsnära grönområden har genomgått samma
behandling. Sju personer från
Skogsstyrelsen har utfört arbetet
som mestadels utförts med
handverktyg och röjsågar.

Hagaparken har fått en rejäl ansiktslyftning under vintern. Genom röjningsarbetet har parken blivit ljusare och
en mycket inbjudande oas i centrala Alvesta.

Syftet med arbetet är att åtgärda
åtskilliga års eftersatt underhåll
och göra det inbjudande att ta
t.ex. en promenad mot Hanaslöv
längs Spånens strandkant. När

ALVESTA
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Vill ni ha tillgång till vår löpande information
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www.alvestaalternativet.se

kommunen fick möjligheten av
Skogsstyrelsen att få tillgång till
det här arbetslaget var man inte
sen att tacka ja. Arbetena kommer att fortsätta hela sommaren
och en bra bit in på hösten.
Det är inte bara skönhetsaspekten som var motivet till arbeterna utan också säkerheten.
Buskagen i Hagaparken har blivit betydligt färre med den följden att det känns tryggare att
passera längs gångstråken när
man nu kan se en bra bit framför
sig och inte riskerar att bli överrumplad av någon i parken.
Utförarna har fått mycket positiva reaktioner från allmänheten,
som tycker att man gjort ett alldeles utmärkt jobb.
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Därför vill vi stödja Blenda
Friskolan Blenda i Lönashult
har utrymme för fler elever
samtidigt som trängseln i
Skatelövsskolan har tvingat
fram en dyrbar paviljonglösning. Den politiska majoriteten inledde samtal med Blenda
om att få till stånd en lösning
som skulle vara till gagn för
alla parter.
Att utnyttja Lönashultsskolan
fullt ut med bra skollokaler och
dessutom en fin sporthall vore
till gagn för kommunens ekonomi i dessa svåra tider. Samtalen
fördes i mycket god och öppen
anda och en snabb lösning syntes på väg. När det avgörandet
steget skulle tas och ärendet
hamnade hos tjänstemännen
kom motståndet.
Från detta håll hävdades att ett

sådant beslut skulle vara olagligt. Vad som var olagligt framkom dock inte varför vi själva
tog kontakt med både skolverket
och regeringen i frågan. Svaret
från båda var entydigt. Något
om olaglighet förekom inte utan
bara det svar vi redan visste när
vi satt i samtal med Blendas styrelse nämligen att det bara får
vara en huvudman.

kommundelen skulle det finnas
flera fördelar. Vi skulle ånyo
kunna använda Lönashultskolan
som mottagningsskola och korta
skolvägen för många unga elever. Vi skulle också kunna
utnyttja det lokala engagemang
som finns på Blenda idag och
erbjuda ändamålsenliga skollokaler i stället för dessa ständiga
paviljonglösningar.

Med den vetskapen tog vi i
Alvesta
Alternativet
och
Vänstern ställning för att gå
vidare med Blenda. Tyvärr
röstade övriga partier emot eller
la ned sina röster.

Samtidigt skulle vi visa att vi
uppfyller det löfte vi gav när
skolorna längts i söder lades
ned. Då sa vi att om behovet
skulle uppstå skulle vi öppna
skolan igen. Den situationen
finns idag. Vi är beredda att fullfölja det löftet och också ge skolan ett fortsatt lokalt styre. Var
står övriga partier i denna fråga?

Vi har inte gett upp tanken på att
lösa skolfrågan i Lönashult i
samverkan med Blenda. För
kommunen och den södra

Dåvarande landshövdingen och tillka Svenska fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell höll invigningstalet inför skolstarten i friskoleföreningen Blenda 2006.

Vem är skolan till för? Lagar för vem?
Att lagar och förordningar
inte bara gäller för kommuninvånarna utan också för
kommunen och deras bolag är
väl ganska självklart. Därför
blir man lika förvånad varje
gång projekt dras igång utan
att de lagstadgade frågorna
utretts.
Senast i den raden är skolans
bygglovsansökan om att sätta
upp ett antal paviljonger på
planlagd mark för bostäder.
Givetvis kan inte någon tjänsteman godkänna en dylik ansökan, utan det är självklart att
han/hon väljer att lämna frågan
vidare till sin nämnd.

Flytten av klasserna 7-9 från Grönkullaskolan till gymnasieskolans gamla lokaler blir ett lyft för alla elever.

Det pågår en något underlig
strid i media om våra skolor.
Sedan stora delar av gymnasieskolan
avvecklats
och
Grönkullaskolan vuxit lavinartat så måste utbildningsnämnden handla.
Och man tog också det nödvändiga och korrekta beslutet att
göra plats för Grönkullaskolans
högstadium i gymnasieskolans
lokaler.
De passar alldeles utmärkt för att
ge vårt högstadium i centralorten de förutsättningar det
behöver för att lyckas i sitt uppdrag.
Här finns de specialsalar som
krävs för undervisningen.
Köket
och
matsalen
i

Stenlyckesalen kan åter komma
till den användning vi avsåg, när
de en gång togs i bruk.
Mot detta protesterar lärare och
skolledning på Allbo Lärcenter
livligt. För mycket av den undervisning som numera bedrivs
behövs inte dessa specialsalar, ej
heller kök och matsal. Givetvis
är det utmärkta lokaler man
tvingas avstå men, vad är valet?
Vilka elever har bäst nytta av
dessa lokaler? Vilka kan utnyttja
dem bäst? Naturligtvis blir svaret grundskoleeleverna. De kan
utnyttja alla lokaler på ett ekonomiskt försvarbart sätt.
Dessutom blir en delning av
Grönkullaskolan ett steg mot en

lugnare miljö för låg- och mellanstadiet. Den senaste tiden har
utrymmesbristen blivit ett problem för både elever och personal.
Allbo Lärcenter har möjligheter
att utnyttja det numera friställda
fordonsprogramet med ett antal
undervisningslokaler och administrativa utrymmen inklusive
sina tidigare lokaler i Bulten
(Deve-hissar).
Allbo Lärcenters ledning måste
visa kreativitet när det gäller de
ändrade
lokalförhållandena.
Kommunen har ett begränsat
ekonomiskt utrymme och det
behövs inom helt andra områden
än att det läggs ytterligare pengar på dyra paviljonglösningar.

Men vad kan nämnden göra?
Inte är det väl någon som tror att
nämnden kan ge bygglov tvärs
emot markplanerna. Inte heller
går det att hävda att det är en
mindre avvikelse mot planen. 13
paviljonger med 850 kvm byggyta är väl knappast att anse som
en mindre avvikelse, när den i
praktiken tar hela planområdet i
besittning. Det rätta är naturligtvis att göra en planändring. om
man har för avsikt att gå vidare
med projektet.
Naturligtvis blir det dryga förseningar om man fortsätter driva
projektet och ändå kan man inte
vara övertygad om att en planändring går igenom. Grannarnas
synpunkter måste inhämtas och
det är därför inte alldeles självklart att en planändring går att
genomföra, i alla fall inte under
rimlig tid.
Det är inte enda fallet av
omvänd befälsföring. Projektet
med nytt äldreboende har startats utan att planfrågorna är

lösta. Området som är aktuellt är
Tingsbacken bakom gamla
vårdcentralen.
Området är idag grönområde
och måste under alla omständigheter genomgå en planändring
för att en byggnation skall
kunna komma till stånd. Ett
sådant planarbete har precis
påbörjats och tar naturligtvis tid
att genomföra.
När utredningsarbetet är klart
vidtar utställning och behandling av de synpunkter som
inkommit. Att parallellt arbeta
med själva byggnationen kan
låta vettigt genom den tidsbesparing man skulle kunna åstadkomma, men med tanke på att
tomtens slutliga storlek också
styr den byggvolym som kan
inrymmas blir arbetssätet tveksamt.
Hur går det om utformningen av
boendet ger en byggnad som
inte ryms inom befintlig byggrätt? Risken är uppenbar eftersom marken gränsar till ett
industriområde, vilket kräver
skyddszon mellan de båda verksamheterna. Då får arbetet startas om med stora kostnader som
följd.
Långsiktighet måste bli ett
ledord för Alvesta kommun.
Varför startades inte planarbetet
upp direkt efter att inriktningsbeslutet tagits i december 2013?
I stället väntar man i fem månader innan begäran om planändring lämnas in. Hade det skett
direkt så hade man haft tydliga
svar på många frågor redan nu
och kunnat påbörja arbetet med
de konkreta förutsättningarna
klara för sig.
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Trafikverket måste handla
Det har nu gått fyra år sedan
beslutet togs om att göra vatttenvägen mellan vägen till
Hjortsberga och Sköldstavägen till cykelväg. En ganska
enkel åtgärd kan det tyckas,
men något konkret har ännu
inte kunnat skönjas.
Vägen skulle göra den hårt trafikerade väg 25/27 betydligt ofarligare för de oskyddade trafikanterna. Speciellt sommartid när
sommarlediga ungdomar ofta
med hjälp av cykel tar sig till
och från Losbadet i Hjortsberga.
Sedan beslutet togs har förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna ytterligare försämrats.
Vägen har försetts med vajerrräcke och dessutom har hastigheterna höjts till 100 km på vajervägen och till 80 km på den
övriga sträckan.
Trafikverkets agerande i den här
frågan är helt obegriplig. Allt tal
om nollvision tycks som bortblåst. Har man överhuvudtaget

gjort någon analys av trafiksituationen innan man införde vajervägen och hastighetshöjningen?
Inte ens en vuxen vill utsätta sig
för risken att ta sig fram på cykel
denna sträcka och trängas med
tunga fordon med släp på en
enfilig väg utan vägren.
Att åtgärda detta är enkelt.
Genom att utnyttja den planfria
korsningen på Sköldstavägen
och belägga vattenvägen med
stenmjöl skulle cyklisterna få en
skyddad väg längs med väg
25/27 till en för trafikverket rimlig kostnad.
Det måste vara välkänt för
Trafikverket att just denna
sträcka har haft flera allvarliga
olyckor. Trots detta har man inte
vidtagit en enda åtgärd för att
förbättra situationen för den
oskyddade trafikanten. Nu måste
det till handling. Innan sommarsäsongen tar sin början måste
dessa enkla åtgärder vara
genomförda. För ingen vill se att

Västra infarten till Alvesta vid väg 25/27 har sedan ombyggnaden till 1+2 väg blivit en livsfarlig trafikmiljö för
den oskyddade trafikanten. En trafikfälla som Trafikverket bortsett ifrån i snart fyra år. Det är nog få om inga
trafikmiljöer, som denna, där vägverket höjt hastigheten till 100 km.

ungdomar på väg till badet skall
skadas allvarligt bara för att
Trafikverket inte kan vidta minst

sagt nödvändiga åtgärder.
Naturligtvis måste Alvesta
kommun bidra med påtryck-

ningar på ansvariga
Trafikverket.

inom

Ny översiktsplan över Alvesta måste tas fram
Arbetet med en fördjupad
översiktsplan över Alvesta tätort måste omgående komma
igång. Flera stora förändringar är på gång och dessa måste
inrymmas i översiktsplanen.
En utflyttad godsbangård och
triangelspår är högaktuella
efter att fler och fler aktörer
börjar intressera sig för frågan.
Utrymmena inne på Alvesta
Bangård blir mer och mer
ansträngda både genom de
ökade godstransporterna och
den tilltagande persontrafiken.
Röster höjs för dubbelspår melllan Alvesta och Växjö, där varken spår eller trafik skulle
rymmas på Alvesta Bangård
med rådande situation.
Växjö kommun börjar agera i
frågan om Södra stambanan och
förhoppningsvis följer den nya
regionsbildningen efter. För
Alvestas del måste det innebära
att vi bör vara på tå så att inte
översiktsplanen sätter käppar i
hjulet för en framtida utveckling.
Också färdigställandet av
Fornvägen tvingar fram en
utredning över en ringväg på
östra Alvesta. Dels för att minska genomfartstrafiken genom
bostadsområden och dels för att
öppna upp möjligheten för östra
Alvesta att nå Alvesta centrum
utan att behöva passera plankorsningen vid Länsmansbac-

Alvesta Bangård är alldeles för liten för att klara den expansion som förväntas på järnvägstransporterna. En utflyttning av godsbangården blir ett måste
om målen skall uppfyllas.

ken.
Med den ökade trafikmängden
på järnvägen är det nödvändigt
att studera en ny planfri korsning över järnvägen vid
Engaholmskrysset. Samtidigt
som man också studerar en
anknytning av Fornvägen till
denna planfria korsning.
Med ett triangelspår och utflytt-

tad bangård följer också en
utflyttning av väg 126 till ett
läge väster om Alvesta. En fråga
som berört boende längs
Allbogatan-Blädingevägen
i
årtionden.
Den allt tyngre trafiken gör
boendemiljön längs detta stråk
allt sämre. Med en inarbetning i
översiktsplanen möjliggörs ett
fortsatt arbete i den riktningen.

Denna fråga har varit mer eller
mindre aktuell i över 20 år.
Intresset har varit svagt från
Alvesta-politikernas sida. I det
fallet kan ingen skugga falla
över Trafikverket, som faktiskt
presenterat långtgående förslag
på en utflyttning av väg 126.
Men Alvesta-politikerna har
varit alltför ovilliga i denna
fråga.
Samtidigt behövs också en stu-

die för framtida industrimark i
anslutning till den utflyttade
bangården och triangelspåret.
En fördjupning av översiktsplanen löser inte problemen över en
natt, men gör det möjligt för
kommunen att sätta långsiktiga
mål för sin verksamhet, samtidigt som det gör det möjligt att
snabbare komma till beslut i
dessa frågor.
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Har vi råd att lägga ned?
Har vi råd att lägga ned äldreboendet Bryggaren i tider då
antalet platser inom äldreboendet väntas öka? I nuläget
finns ett beslut om att avveckla Bryggaren som äldreboende
och bygga om det till LSSboende och vanliga bostäder.
Med vetskap om de kostnader
som idag är förenliga med byggande bör beslutet ifrågasättas.
Här har vi 46 platser för särskilt
boende, som finns tillgängliga
utan ökade kostnader. Det låter
knappast som en god investering
att låta denna befintliga resurs
ändras till något annat med kostnader för miljoner.
Vi känner igen historien från
avvecklingen av Rådmannens

äldreboende. Vårt behov av platser inom äldreomsorgen skulle
minska enligt det beslutet. Men
idag ser vi att påståendet inte har
infriats. Vi står än en gång inför
ett skriande behov av platser.
Flera beslut om plats på särskilt
boende har tagits, men inte kunnat verkställas på grund av platsbrist. För att undvika vite tvingas nämnden sätta upp paviljonger vid Högåsen. Dyra provisoriska lösningar, som kunde undvikits om man varit mer framsynt.
Fullmäktiges beslut är inte
hugget i sten. När verkligheten
visar på andra fakta än de som
låg till grund när beslutet fatttades måste det naturligtvis

kunna leda till att beslutet
omprövas. En god företagsledare kan utan några som helst
tveksamheter ändra ett beslut
som visar sig felaktigt. Den
egenskapen bör också finnas hos
goda politiker.
Att inse ett misstag är ingen
katastrof. Problemet uppstår
först efter att ett felaktigt beslut
genomförs på grund av att man
inte har mod att ändra sig.
Det är skattebetalarnas pengar vi
handhar och dessa får inte slarvas bort på grund av prestige. Vi
i Alvesta Alternativet är beredda
att göra ett omtag när det gäller
fullmäktigebeslutet i frågan om
Bryggaren.
Frågan är om andra partier är
beredda att göra detsamma.

Äldreboendet Bryggaren är tänkt att avvecklas när ett nytt boende står färdigt. Men med en ökad äldre befolkning kan Bryggaren också behövas.

Långtidsplanering på fritidssektorn
Nu sitter kommunens fritidsutskott ned med föreningarna
som
är
verksamma
i
Hanaslövsområdet och på
Virdavallen för att göra långsiktiga planer för utvecklingen
av områderna. Det behövs
gemensam syn på utvecklingen av dessa både stora fritidsområden i kommunen säger
Lars-Olof Franzén, ordförande i Kultur & fritidsutskottet.
Och hur gör man det bättre än att
samla de berörda föreningarna
och försöka komma fram till
något gemensamt. Alla är medvetna om att vi inte har någon
uppsjö av medel att ösa ur utan
att åstadkomma förbättringar
med små medel.
Givetvis måste vi också titta på
större investeringar som kommer för eller senare men som
måste läggas in i en tioårsplan.
Allt går naturligtvis inte att göra
på en gång men vi ser att föreningarna är mycket kreativa
och att nya idéer på lösningar
redan dykt upp säger han vidare.
Det mest positiva är att alla visar

Ny väg till toppen

Stugby

Beachvolly
Ny nedfart
Ny lift
Höjd topp
Ny lift

Fotboll
sommar

Utegym
Hinderbana

Ny nedfart

Här ses ett första utkast på hur det skulle vara möjligt att utveckla Hanaslövsområdet i framtiden. Det skall sägas att detta enbart är ett diskussionsunderlag inför det fortsatta arbetet med framtagandet av framtidsidéer på både lång och kort sikt.

så stor förståelse för andras problem och önskemål. Förutom
alla mindre saker som behöver
åtgärdas är det också flera störrre investeringar som diskuteras.
På Virdavallen handlar det om
konstgräsplan, ny matta i tennishallen, belysning i både ishallen
och tennishallen och anpassning
av kastplanerna för friidrotten

vid tillkomsten av en konstgräsplan.
När det gäller Hanaslövsområdet handlar mycket av
diskussionerna om att göra
anläggningen mer åretruntbaserad. Här diskuteras stugby, nya
nedfarter och liftar, utegym och
hinderbana.

Inte för att vi ser någon möjlighet att genomföra allt inom
överskådlig tid utan mer av att vi
när vi genomför något av det
tilltänkta också se till att det placeras på ett sätt så att det inte
förhindrar fortsatt utbyggnad.

områdena på bästa tänkbara sätt
och att göra allt så kostnadsefffektivt som möjligt.
Inget skall behöva kosta extra
bara för att vi inte hade långsiktighet i vårt arbete avslutar LarsOlof Franzén.

Vi vill med detta skapa långsiktighet i kommunens agerande
både för att kunna utveckla

Vi vill med denna tidning visa på att det finns
så mycket mer vi vill arbeta med och förbättra
för att göra en bra kommun ännu bättre.
Låt din röst gå till Alvesta Alternativet i höst.
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Alvesta Alternativets Elva partier
fullmäktigelista spikad
i lokalvalet
Hela elva partier har förhoppningar att komma in i fullmäktigeförsamlingen i Alvesta
efter valet i höst. Det innebär
nytt rekord för Alvestas del.
Förutom de åtta riksdagspartierna och Alvesta Alternativet är
det Svenskarnas parti och
Reformist Neutral Partiet, som
är de partier, som registrerat sitt
deltagande hos valmyndigheten.
Av dessa är Reformist Neutral

Partiet är i nuläget helt okänt för
kommuninvånarna.
Ett namn finns registrerat och
det är 34-årige Bosco Lubwama
från Alvesta.
Vilken politik man tänker driva
eller vilken idéologi man företräder är än så länge okänt. Vi
får med all sannolikhet återkomma till detta i kommande
tidningar.

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
Så var då Alvesta Alternativets
lista till kommunfullmäktigevalet spikad. Väntade toppnamn är Lars-Olof “Zona”
Franzén, Hjortsberga och
Jimmy
Hammarström,
Vrankunge medan Maria
Magnusson Everthsson smugit
upp som tredje namn.
I övrigt är det en väl avvägd mix
av
gammalt
och
nytt.
Fullmäktiges nuvarande ordförande Tommy Everthsson är fyra
medan partiets ordförande Jan-

Erik Svensson har återkommit
på listan efter en periods frånvaro. Nu intar han plats fem.
Nya namn som tagit platser högt
upp på listan är Flor de Maria
Ticeran, undersköterska, som
fått plats nr åtta, Mikael Nilsson,
personlig assistent på plats nio,
Magnus Svensson, målare, på
plats nr elva och Thor RHammarström, studerande, på
plats nr fjorton.
Allt som allt innehåller listan

Till ignerat
S
:
t
sis

Lars-Olof “Zona” Franzén

Det har varit turbulent i media
under våren. En turbulens
som inte har så mycket med
verkligheten att göra utan mer
präglat av osakliga påståenden i en begynnande valrörelse.

Välkomna till vår

hela 26 namn från hela kommunen.

Valupptakt

Vi kan glädja oss åt en god tillväxt säger ordföranden Jan-Erik
Svensson. Så många nya högt
upp på listan, som vi har i år är
glädjande. Det tyder på att vår
politik håller måtet också inför
den yngre generationen säger
han vidare. Nu återstår bara att
kavla upp ärmarna och jobba
hårt för att få ut vår politiska
linje till väljarna avslutar han.

Månd. 26.5 kl. 18.00
i vår lokal på Lillsjögatan 20 i Alvesta

yngre företagare i kommunen
för korruption utan någon som
helst saklig grund. Detta i sin
iver att komma åt Alvesta
Alternativet i allmänhet och
undertecknad i synnerhet.

Hur skall man annars tolka att en
uppgörelse i majoriteten bedöms
som olaglig. Sådana beslut tas
dagligen och stundligen i varje
politisk församling utan att
någon skulle komma på tanken
att det skulle vara olagligt. Detta
är ju själva tanken med en representativ demokrati att partierna i
en majoritet kommer överens
om vilka frågor som skall tas
upp och på vilket sätt.

Följden blev att den grupp som
på frivillig väg jobbat med elljusspårsfrågan tog sin Mats ur
skolan för att det blev sådan turbulens i ärendet. Vad tycker
Alvesta-borna om ett förfarande,
som så när hade kostat dem den
hett efterlängtade belysningen i
vårt populära fritidsområde?
Trodde verkligen socialdemokraterna att man skulle ta politiska poäng på en sådan fråga
eller hade man andra syften?

När sedan hela frågan handlar
om att återställa el-ljuset på
slingan vid Spånens badplats
och att flytta 50 lass fyllnadsmassor till Hanaslövsberget till
en kostnad av cirka 500.000 kronor börjar man undra. Tycker
verkligen socialdemokraterna i
Alvesta att det var värt att anklaga en av våra främsta därtill

Jag har under alla mina år inom
politiken försökt hålla mig till
sakfrågorna. Jag har haft många
invändningar mot olika förslag
och fattade beslut. Ibland utan
något som helst resultat, men
också med en viss framgång i en
del frågor. Jag har fått ta emot en
hel del genom åren, men aldrig
har jag blivit anklagad för kor-

Vi arbetar med vårt valprogram
och diskutera aktuella kommunala frågor.
Välkomna!
ruption . För Robert Olesen, s ,
bör det vara intressant att veta
vad det ordet står för.
”Korruption är missbruk av
ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning,
främst genom tagande av mutor
eller givande av mutor (bestickning)” enligt Wikipedias översättning.
Jag skulle bli väldigt tillfreds om
Robert Olesen på något vis
kunde leda i bevis att något
sådant förekommit i de här båda
ärendena. Hade Robert haft
något på fötterna så skulle vi förmodligen också fått se honom på
barrikaderna viftande med sitt
bevismaterial. Nu har vi inte fått
skåda en sådan syn vilket talar
sitt tydliga språk. Han hade inget
att komma med och därför har
han försvunnit ut från scenen för
att undvika mer blamage.
Av detta har Robert och andra
socialdemokrater, som lät sig
dras med i drevet, förhoppningsvis tagit en del lärdom. Det är
fakta som gäller. Du skall aldrig

släppa sakfrågan för annars
tappar du väljarnas förtroende
och det är deras förtroende du
behöver. Vem litar på en politiker som beslås med lögn? Ännu
mindre när personen i fråga samtidigt försöker smita undan de
allvarliga anklagelser han låtit
undslippa sig.

Zona
Stöd
oss i
kommunalvalet
den 14 sept.

