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Vi står upp för
Ukraina
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Så här är det tänkt att den plan!fria korsningen `7id Ah)esta västra skall ta sig ui riär arbetema äT fä;äriiga nästa
sommaT:. Ser oru3k]igen kompliceraS ui men för Hjortsbergaborna ko"mer att få rdka vägen tilt Alvesta.

Nästa sommar skall den nya ny bmöverskaddeån samten också hela projektet beskrivs
mittsepai€rade vägen menan bro över Göteborgsjämvägen. ochvisas i bild.
Forsa och sjöatorp stå klar.
Den problematiska utfärten på
lnnan dess skaLl två 'planski]-Lite iitförligare beskrivnrig hitt-väg 25 byggs bort genom denna
da korsningar byggas och en tarni längre fiam i tidnmgendär åtgärd. Läs vidare på sidan 3

Plomberade äldreboenden

I tider som dessa måste vi alla

[ägga ana motsättningar åt
sidan ör att stå enade not de
krafter som med vapen försökei. påtvinga oss en odemokratisk ordning.
Att vi idag 2022 skulle fä uppleva ånnu en diktator som usldll-

ringslöst går ffim emot en
befolknrig som han i vissa lägen
kallar ett broderfolk kunde vj
inte ens drömma om. Men idag
är mardrömmen en verklighet.

At( veta att den mannen sitter
Tned nästan oinskränkt makt och
dessutom
har
avtryckningsknappef} för 6000 kämstidspetsar i sin hand är oerhöii
skrämmande.

Medan Alvesta kommun utmärker sig med en
liög procent avslag på ansökningama om plats
i särskilt boende (11%) så plombera den politiska majoriteten lägenheter i Lönashult och
Moheda i tmn att man skall spara 5 miljoner
på denna åtgärd. Hermr Lais-O[of Pett€rsson
och Per Riba€ke liar ännu inte kunnat redogöra för l]ur denna besparing ui)pstår.
Läs mer på sidan 7

Nu har han skickat 20-åriga
landsmän på en allt annat än en
nöjestripp till ett grannland.
Detta i stark ft)rvissnipg om att
maii skulle bli mottagna som
någon
slags
befriare.
Uppvaknandet ft}r dessa unga
gial)bm ffin mestadels fättiga
ftrhållanden har blivit mardrömsljk.

det motsatta. Relativt välutbildade men ffamfl}rallt motivemde soldater i den Ukrainska
ann6n har inte blivit någon
munsbit för de ryska truppema.
Detta förklarar kanske Putins
TV-tal som vädjade till dessa
styrkor att kapitulera eller att

göra revolt mot sin egen regering. Ett något långsynt Önskemål för den ryska ledningen.
Ryssama med samlade trupper
är cirka 190 000 man men
Ukraina samlar cirka 200 000
man.` Alla förväntar sig att
Ukraina skulle vara en munsbit
ft5r Rysslands styrkor men än så
länge har det inte blivjt någon
promenadväg in mot Kiev.

Väd som nu oroar mest är vad
denne dispot tar sig till om inte

planema går som han tänkt. Vad
är deme man beredd att ta till
för medel i ett Sådant läge?

Man fär onekligen hoppas att
det finns andra krafter som kan
ingnpa i den ryska ledmngen
om Putin totalt skulle spåra ut.
Som sagt vi kan bara hoppas!

Mottagandet har i stäl]et vant

EffeFö?]yd8e£rftens

affären

Natursköna
tomter

Sid. 6

Sid. 7

Sid. 8

Alvedoor

Besök vår hemsida: www. alvestaaltemativet.se
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Ny brandstation eller garage

Ännuenmandatperiodharsmrtlnpittflländaqhdetärdags
för vä]jarna att fälla sin dom över de stymnde men även äver
den opposition som verkat under de senaste 4 år€n.
Den här gången kan dst inte vara helt mtt eftersom moderaterna i oppositionsmllen suttit nära den minoritetsldning i
form av socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister som utgiort kommunens ledning. Oppositionsmlen har
därmr i högsta grad ffitt spelas av Alvesta Alternativet eftersom Sverigedemokmtema tmts sina 7 mandat fliri en tynande
tillvaro i den polftislm debatftn. Liksom tidigare mandatperio
der har man i stäu€t ffitt ägm myckst tid åt partiets inre
sönderialL Denna gåmg genom att två ledande medlemmar
uteslöts ocn bildade ett nytt parti och tog samtidigt med sig de
tyngsta uppdragen i nämnder o€h styreker med sig.

I takt med att modemternas fiontfigur, ThomÅs Johnsson,
valde att göra upp med s-Iedningem Bngt iman den politislm
nanteringen i]åböriadcs blev hfl)rmationen och deltagandet i
ViTslar.da Brandstaiion har under årvn kntiserats f t]r att vaTa f iellokaliserad` NäTheten iill skolmc och utiarfe:n sc(m
den politiska processen ffir övriga partier svårbemästrad. I
går längs skolan har bedöTn±s f ;arlig f ior de som rör sig i områdei. Nu går diskussionen hög när det gäller platsen
mångt och mycket fick vi i Alvesta Alternativet förlita oss på ftr eii ny brandstaiion.
infomation frin andra lmnaler än de gängse för att kunm
Koinmunflllmäktige beslöt i ®rbmdet bekosta.
qyggkostnaden så bhr hyressättdelta i debatten. Men den situstionen har vi de]at med den
september att g€ Al[boHus AB
nigen naturligtvis lägre än den
borg€liga
alJiansens
stödpartier
Libera]erna
och
i uppdrag att ta fram upp- Vidaie flnns hte tomtkostna- borde vara med en fiillt flmgeKristdemokraterna. Den informatiom de fått från berr
handlingsunderlag fjr ny dema inkluderade och inte hel]er rande station. Detta innebär att
Johnsson har tydligen varit myckst lmapphändig vilkst o€kså
brandstation i VTis[a[ida. Utan utfärten. AJlt detta för att komma den räkning som man har för
moderaternas övriga ledamöter ffitt uppleva.
några nya beslut lämnade under den irivå om tio miljoner avsikt
att
skicka
till
AllboHus ut projektet för upp- som krävs ft)r att beslutet inte Räddningstjänsten innehåller
Nu har också pandemh slagit hårt mot det demokratiska
handnng. En upphandling där skm tas i mmäktige.
saker som vi enligt avtalet är ft)rsystemet. Den offentliga debatten i flllmäktige har under de
det totah priset bamnade på
p]iktade att betala.
två senaste åren i praktiken Tamslagits vilket naturligtvis
9,6 miljonei. kmor.
Nu visar det sig att AllboHus
också drabbar al]mänheten som hte kunnat ta del av vad som
aldrig fått något beslut om var- Detta innebär i förlängmngen att
händer i kommunen. Vi mr verkligen hoppas att vi lämnat det
Vid ett senaffe sammanträde ken att lämna ut ärendet på Räddnings¢änsten ej har dessa
vämta bakom oss näi' det gäner pandemin sä att medborgama
beslöt styrelsen för AllboHus att anbudsräkning ener igångsätt- medel budgeterade och därför
ffir en rejä[ möjnghti att k®mma med i dcbatten inför valröstarta upp byggmtionen trots att njng. På så vis har beloppet måste vända sig till medreken i höst.
ledamötema saknade infonna- ingen betydelse i sammanhanget 1emskommunema om ett extra

Just avsakDaden av demokrati od insyn i den kommunala
verksamheten har med all tydHghet avspeglats under den liär
perioden. Det böriade i¢dan Öre pandemin och har som sagts
int€ b]ivit bättre under tiden. I dagama har Trafikyerket dragit igång planeringen 6r triangdspäret vid BHdingevägen,
Vad har kommunens tillsatta jämvägsgrupp stort under de
dryga tre år som gått sedan mlhnäktige gav Ribacke ordei. om
att tillsätia gruppen. För dst ffirsta bg d€t två år hnan nan
efter flera påtryckningar ti]Eaft gruppen. Ett sammanträde
har man därefter haft utan att något konkret utörts. Nu står
vi där med det konkreta resdta" att många boende och verksamheter kommer att påvemas mycket negativt utan att
kommunen och framföram den titsedda jämvägsg"ppen brft
ett fm8er.
Den enda information som berörda liar ffitt var ett kort brev

från "fikvei.ket om att inan dmgit igång arbetet. Man hänvisade till sin nmsida för dm som vilk5 ]ämna Smpunkter.
Väl där gälld€ det att bittta infoimationen son visade sig vam
54 A4 sidor. Ett digert naterial ffir den enslrilde att sä«a sig
in i under jql och nyår, Som väl vSr mns det ett 3ntal medborgare som hade kraften att sätta sig in i handlingama och
också utfoma rejÄla och konkreta r€missvar.

Och vad gjorde kommunen? Vid arbetsutskottti sammanträde dök beslutsffirslaget upp ett par timmar för€ mötet ocn då
valde Ril}acke att fönlå att det sku]]e lämnas utin beredring
tin kommunstyrelsen. Vi såg naturlighris fåran med " sådant
agerande och bckÅdeg utarbe& ett motffrslag redam under
den korta' stund som stod tfll vårt örfogande så att hte
kommunstyr¢lsen skulle komma offirberedd ti]I sitt möte.

Men det gick ändå som man t)efamde. Ribackes ömlag bkvkommuiistyiclsens vilken enda eriDi.an mot Trafikverkets ffii`
slag var att man ville ha en tunne] under Jämvägen i stänet ör
en viadukt.
Vad alla boendes och vei.ksamhctemas synpunkter var inte
kommunen tydligen htmsemde av.

tion om vad som skulle byggas.
Oeningheten i sqrrelsen var total
då beslutet drevs igenom med
röstsifliorim 3-2.
Den stora tTätefi.ågan vap om

placermgendärvhnamavilleha
den på Vislandas västra sida
medan Övriga såg en östiig placerhg som den optimala.
Efter beslutet b]ev det oro över
vad man egentligen beslmat
bygga. Ikt visade sig nämligen

ganska snabbt att AllboHus hade
inslffink( byggnationen till minsta möjliga och dessutom dmrit
in alla åtgärder som hade med
biand att göra med motiveringen
att det skulle Räddningstjänst-

eftersom inga beslut fåttats av
vare sig kommunstyrelsen eller
ffllmåktige.

Nästa ftåga som dyker upp är det
ingånga avtalet med Växjö om
Räddringstjänstförbundet. Här
sknvs klart och tydligt att varie
kommun står för de stationer
som behövs vilket inkluderar en
fidlt fimgermde enhet. Nu har
Ribacke och hans förtrogna j sin
iver att slippa ett fiillmäktigebeslut i ärendet missat betydande
ekonomiska åtagande.

Eftersom
Räddningsöänsten
betalar hymn i sin helhet och
denna baseras på den totala

medlemsbidrag. Eftersom Växj ö
redan har betalt sådan utrustning

på sina stationer vore det underligt om man skulle bidraga med
80% till VisLandastationen för
dennes utrustning.

Det troliga är att A]vesta kommmun fär stå för hela den rälming
som man skickar till ft}rbundet.

Summan av kardemumman blir
att vi får betala det som herrar
Ribacke och Haraldsson prutat
bort men med den skillnaden att
vi jme kan lägga detta på hyran
som hade blivit fållet om vi
inkluderat det hela fiån böijm.

Ett demokratiskt dilemma
När modemtema gick med på
att förändra nandatfömniiigen i nämndema genom att
höja antalet ledamöter så att
minoTittien b]ev en majorftet
bäddade man för dagens situation då man med a]la medel
vin ta beslut€n i styrelser och
nämnder i stä]Iet ör i fullmäkti8e.
Som man bädda fär man ligga

Å LT E RMTN eT

och det år den sit`iafion moderatema nu hainnat i med brandstationsbyggnationen. Med hjälp
av sin majoritet i kommunstyrelsen ser Ribacke till att fi.ågor
som nomalt skulle hamna i fiillmäktige nu avgörs i kommunstyrelsen tftan att fiillmäktigemajoriteten få säga sitt.

Som vi ser det blir många stora
fiågoT sidsteppade cx)h avgöran-

det sker i kommunalrådens samanträdesrum utan att de folkvalda politikema ens få se vad som
beslutas. Så har det gått till i ftågan om
brandstationen i
Vislamda och så har också skett i
fi.ågan om direktiv till de kommmunala bolagen.

De demokratiska aspektema har
helt försvunnit och vi hoppas att
Thomas Johnsson lär av detta!

poHtisk tmskr" uSwen aN i+Nest& ALmemsiåNei

Ansvarig utgivare: Larsolof Framz6n
E-POST: info@aNestafllternativ€t.se

Adrös: Li[Bjögatan 20, 342 36 Alvesta
Tel. 070 25 9S 375
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ner som skal] till. Både HUortsbergas irfiart och Alvestas västra irfiart skall fbrses med dafta korsringar och mellar. dessa skall en ny bro örver Skaddeån o<:h en öri7erjärrrvägen uppföras.

Ett jätteprojekt av sällan skådat s]ag i Alvesta kommun

håller Trarikverket på att
genomföra på väg 25 melJan
Alvesta Västra och Sjöatorp.
Två stora planfria korsningar
d els
vid
infarten
ti]]
Hjortsberga och de]s vid
Alvesta västi.a liålJer som bäst

på att uppföms och hela pim
jektet skau vai.a ffirdigstäl)t

bort liksom också utfärten fiån
Hjortsberga. Hj ortsbergaboma
ffir i flamtiden en snabbfil mot
Alvesta då det också byggs en
ny ansluming ffin Hjortsberga
kyrka via den planffia korsnrigen vid Alvesta västra. På så \ris
behöver man inte längre ta sig ut
på 25:an utan kan köra raka
vägen ri mot Alvesta.

sommaren 2023,

Det in.nebär " dst förmodligen

På detta sätt byggs den olycks+

blir en trafilfflytt fiån utfarten
vid Hjortsberga till vägen via

drabbade utfärten fiån Alvesta

kyrlmn ft)r de som skall österut.

Men för att genomft)Ta projektet
krävs en rad andra åtgärder fi)r
att åstadkomma en mötessepare+
rad sträcka mellan Forsa och
Sjöatorp.
Nya vägar måste anläggas och
anslutas till de planffia korsningama. Vägama mot Mo och
Blädingeås stängs av liksom de
nuvaramde vägama
mot
Hjortsberga brrlm cx}h Forsa.

Detta kräver nya vägar som
måste byggas så aft de boende
och verksamheter lmn nå väg 25

viadenyaplanffiakorsningama.
Samtidigt kräver projektet en ny
vägbro Över Skaddeån vilket är
en komp]icerad historia eftersom markft}rhållandema har
tidigare visat sig svårbemästrade.

Lmder en ganska kort byggtid.
Förhoppningsvis leder detta till
att olycksriskema mriskar vid
de nuvarande utfärtema och den
cykelväg som kommunfiillmäktige i Alvesta beslöt om på vatttenvägen för tiotals år sedan inte
längre
behövs
anläggas.

Även jämvägsbron måste åtgärdas eftersom den nuvarande ime

Framöver

rymmer de tDe filer som krävs
vid mötessq}arering,

på väg mellan Alvesta och
Hjortsberga. Framförallt när bad
och sol hägrar och cykeltrafiken
är stor mellan Alvesta och badet

Som synes många och stora
arbetsLppgifter som skal] utftras

kan

ungdomama

bekymmersffitt ta sig Över 25 :an

i Los.

Riskerar 15 års fängelse för att hon visar sin åsikt

pagandan. De luuger f;Ör er här" , stod skrivet på banderollen. Samtidigi ropade k`ri::m:ian "Stoppa krigef. Nej till kng"
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Stora ingrepp i Alvesta vid järnvägsbygge

EnugL Ttofikverkets skks så ko"ner den i)lan!ftia koTsringen över järnvögen i]å Blädingevägen se ut som ovan. Det i"ebär aa Hagovågen stängs ctv och nya infiarier till
Hamrama ocl. f tretagen måste anläggqxs.Med en vögbunk som når ända f i.am tul f tl)Tiksfidstighebgma btiT verksamf.ete" möiligheler stQtrkt begränsade i vnnerhet som
triangelsi)året kräver ott delar av ftstigheten Wertyget 1 (Eric Nilssons fiabrik) måste Ti\)as.

När nu äntiig¢n Trafikverkst

att göra ett kofi spår inTLe i

som i.nnebär stoTa påftestningar

sätter nd foten i en snart 20 år

Alvesta med en lösring som inte

på spår och vagnar.

gammal historia med ett trL
angelspår fTån stam banan mot
Göteborg så gör man ett

är i tiden med hu jämvagar

baDalt m isstag.

Man väljer ett läge som är det
absolut sämsta u bäde jämvägstekniskt som samhällstelmiskt.
I stället ft)r att välja en ftamt!dsorienterad lösning som man
fördjupade sig i 2003 väljer mm

byggs 2022. För att undvika att
också gå in för djupt på
Alvedoors flstighet och hoppas

på att man skall undvika att riva
hela den gamla Solarfabriken
väljer man en mycket omtiskuterad lösning. Man fi)reslår i

Idag bygger rnan noTmalt iiite en

ny jämväg med radier under 300
m. Förslaget innebär också att
man vill bygga planffi korsning
Över spåTen på Bladingevägen.
Eft förslag som på mycket lång

sikt kommer att pemanenta

remissföTslaget att göTa eri mjn-

126:an geriom centrala Alvesta.

dre S-kur`m för aft kLma fä ned
radien till 250 m. En lösnrig

Detta samtidigt som man lägger
stora medel på en planffi kors-

ning vid Orrakdlen på 25:an,
Enligt Trafikverkets egna utredning ffån 2003 skulle dema
avfärt vara förLitsättringar ft)r en
utlokalisering av våg 126 och
tillfär( ffir en Lftflyttad bangård
med tillhörande logistikcentra.

För ftretag och boende längs
med Allbogatan-Blädingevägen
är remissförs]aget ett slag i
ansiktet på alla som hoppats på
ett bättie boendeklimat längs det

trafikstråk som för vaje år fär en
ökning av mfikmängden.
Alvesta kommun har under
denna tid inte lagt två stickor i
kors för att få ett mer tiafikvänljgt centnm. I Brra år har kommmunalTådet Ribmke siittit med
ett uppdrag ffin fidlmäktige att
ta tag i jåmvägsffigoma men
iTtte lyckats med att få til_l stånd

mer än ett enda möte med grupppen. Är det dags att handla nu?

Kitiserad lösning
Hur Trafikverket har tänkt
när det gätler den gam]a
Solarfabrikenär minst sagt
obegrip[igt. I sitt rem issförs]ag

försöker man sig på en jämvägsbyggnation som kräver
my€kst av både räls som vagnar. Slitaget l}lir natur]igtvis

stoTt md en H}snhg i form av
nägon slags S-kuiva och med
en kurvai.die på 2S0 m.

Enligt Trqf ikverkets skiss så välyer man att f iörst f iölja Göteborgsbanans rikming mot Ah^esta sm f ör ati sedan läggq
ett kort rakspår ftr att sedari gå över i k.iTva med 250 m radie söderui. Allt för. att undvika ta så liten bit a.7
Älvedoors fastighet soin mqligt och sari.tidigi ta en mindrie del av Solar-fidbriken.

Allt detta för att minimera
intrånget på Alvedoor-fhstigheten och enbart ta en del av den
gamla Solar-fabriken. Som
synes av Trafikverkets egna
skiss här vid sidm så kommer
spåret att gå igenom Solff-fabriken. Men Tmfikverket menar på
fiillt aLlvff att man bara behöver
köpa loss delar av fabriken och
att resterande kan fortsätta att
nytöas-

Man har då i åtanke att man ser

kontorsdelen som en viktig kultumstorisk byggnad ritad av vår
dåvarande statsarkitekt Claes
Knutsson som också var arkitekten bakom de första IKEA-varuhusen.

Att säkerheten kräver en zon på
30 m till byggnader innebär att
inte mycket av själva fabriksdelen återstär. Den stora delen av
fÄbriken blir på så vis oanvändbar medan en mindre yta närmast kontorsbyggnaden kan i

bästa fdl mvändas.
Att Tmfikverket lever i någon
slags storstadsidyll måste vara
ftilet när man på ftillt allvar tror
aft ägaren ser något större värde
i fastigheten med så stora
ingrepp. Det åkeri som idag
huserar i delam av lokalen lår ha
stora svårigheter att fortsätta sin
verksamhet i lokalema.

#1Ti£
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Mötesspåret gör stora intrång på villorna
Det 750 m långa mötesspår
som phneras söder om Göteboi'gsjämvägen mellan Blädingevägen oc,b Forsdala~
vägen kommer' att inncbära
att den skyddsval[ som idag
begränsar bul]ret från sågverket måste flyttas.
Problemet är att utrymmet är
väldigt begränsat och skulle få
till följd att slqrddsvällen ham-

nar fimme i tomtgmnsen alternativt " den ersätts med något

Hamramavägen med anslutning
på Ringvägen. Detta skapar i sig
inte så stora olägenheter om det
inte vore för eventuella transporter till
Hagavägen.

företagen

vid

Genom att deras ansluming till
Blädingevägen försvinner och
svårigheten att hitta hållbam lösringar för dem så är det en
uppenbar risk att man tvingas
använda vägen via Ringvägen
för sina transporter.

slags skyddsplahk.

Någon nämare iifformation om
eventuella åtgärder har varken
utgått ffån Trafikverket eller
koinmunen mer än det vaga
material som finns i remissunderla8et.

Den skyddsvall som idag liggeT längs jämvögen bakom de 10 villoma på llagavägei. måsteflyttas om Mnon skalL
få i.um med dei r.ya mmessi)åreL II.ir detia skolL lösas f ramgår ime o.i Tra]iikvakets sq"ådsremlss.

Ebberöds bank

För de boende i bostadsomrädet
som har sina bostäder på den
delen av Rmgvägen som kan
komma att trafikeras av trafik
ffin och till verksamhetema på
Hagavägen blir natuligtvis
boenderiljön påtagligt försämrad,

Att förslaget med triange]spåret
också ffir en rad andra följdverkringar syns i underlaget.
Med en planffi korsnhg måste
ny utfärt anläggas fömodljgnen

Kommunens engagemang i den
här ffigan har varit allfflbr bristffllig och det år hög tid att också
de ger boende pä Hamrama

genom

ordentlig insjkt i fi'ågan.

en

förlängning

av

De ruinerar
hederligt folk
svenpg:tåä*ådåaf3s:a#,;Pre:ft::;n3äeiå::deå:rbf!ieånåå.£hf|nns

Ett system där liandlarna och producenterna i
flera fa]] är en ocl] samma person och där osyn]iga
linjer genom landet ger obegripliga skil]nader.
Oseriösa elliandelsbolag nöjer sig inte med optimerade vinster utan kräver mer i abonnemangsavgifter och överföringsavgifter. Elskatten
höjs samtidigt som momsen blir en oöverstig]ig
kostnad eftersom den fötier al]a nya pålagor.
Kommunens politiska ledning
med stöt] av moderaterna gör
fastighetsaffirer som fär den
omtalade Ebberöds bank att
blekna i jämföi€lse.

Det kommunala bostadsbolaget
AllboHus Fastigheter AB har
efter beslut med mjnsta möjliga

maj oritet

att ta fiam ftrslag på fiLstigheter

som kan rorsäljas för att få
medel till rivnmgen. Ytterligare
ett inkomstborffidl för bostadsbolaget
genom
mmskade
hyresjntäkter som redan genom
uteblivna rr`mrigskomrakt på de
81 lågenhetema ftrlorat cirka 3
mfljoner kronor.

(ordfjrandes

utslagsröst) beslutat att riva 81
bostäder på Rönnedal. Besltitet
togs under fälska förespeglingar
då rivningskostnader inkl. det
bokfi}rda värdet uppskattades till
cirka 6 miljoner kronor. Efter
beslutet visade det sig att kostnadema troligvis skulle skrivas
till `minst
10
miljoner.

Bostadsbolagets ekonori visade
sig då inte tåla en sådan belastning utm att andra fastigheter i
AllboHus måste försäljas. VD i
uppdrag av styrelseordföianden

Med detta som bakgrund måste
man beakta AllboHus styrelses
beslut om att sälja del av
kvarteret Kulturen (grusplanen
mellm Folkets mB och ICA) ti]l
samhällsbyggnadsftrvaltningen
för 310.000 kronor. En tomt om
cirka 2000 k`m som enligt ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden har ett mycket strategiskt läge i centrala Alvesta
invid genomfärtsleden och att
nämnden har för avsikt aft sä]ja
tomten vidare till lämplig

exploatör.
På ffigan varför AllboHus sålde
tomten blir svaret ffin VD:n att
kommunen Önskade köpa den.
AllboHus hade älltså inga planer

på att sjä]va få nytta av tomten
om den pågående skolutredningen skulle fastnat vid det moderata förslaget om att bygga skola
där. VD:n sager vidare att denna
markbit inte är detaljredovisad
eftersom den ingår i kvarteret
Kulturen med skolbyggnader av
olika slag. Det sistnämnda motsäger ordföranden i AllboHus,
Per Ribacke, genom påståendet
att man sålt tomten till bokfört
värde.

Med tanke på de åtgärder man
tiLlgnper för att kunm genomfi)ra rivnhgen på Rönnedål bljr
man föivånad Över när AllboHus

säljer tilJ udepris.

Partierna i opposition rorsöker nu fånga missnöjet
med att halvera elskatten under ett par månader.
En åtgärd som långt ifrån är tillräckligt för att
ersätta skattebetalarna fjr de kostnader man
åsamkats.
Nej det är dags att ompröva hela systemet med
elbörsen och de obegripliga elområdena. Här
lever bolagen rövare med de naturförmåner som vi
aL[a borde ha en rättvis fördelning av. Till yttermera visso har våra äldre generationer byggt upp
det som idag några få aktörer utnytt).ar fjr egen
vinning.

Faktaruta
EI®mrådema infördes i landet 2011 och bygger
på Överföringskapaciteten ftån övriga elområden.
2019 beslutade EU att 70 % av el-produktionen
måste läggas ut på marknaden. Det gör att den
Europeiska markanden sätter priset för oss.

Det blev ingen affär Nu blev det affär

KLS gamla koniorsbyggnad f ick ersäfta Ahiedoors i Utvecklingsbolagets
jaki på loka]er f ;ör Sydarkivera och dess dok}i:memlagei..

Thomas Hedevik, ordförande
i Alvesta Utveckling AB, fortsatte sin jakt på lokaler för
Sydarkivem och dess bel)ov av
dokumentlagring.
Ganska

Ah]edoors gam]a f abrik hade styrelseoryörariden i SydarkNera illika kom:mims®rtelsens ordfiöraride PeT Ribacke
tärikf köpa f tr att hyra ui titl Sydarkn7era. Någon ka[kyl so" underlag f tor hyrari som hade erbjudjS jiari::ris dock inLe.

KÖpet av Alvedoors gamla lokaler gick i sista stund i stöpet.
Vhrför är lite otydligt men för
skattebetalama var det ett välkommet besked.
35 nya arbetstfllfiillen skulle bli
resultatet enligt kommunali.ådet

Rjbacke tillika ordftrande i den
tilltänkta
hyresgästen
Sydarkivera.

Vi i Alvesta Altemativet reagerade för det mycket luddiga
beslutsunderlaget. Hu man
kommit fiam till en hyra fördelat

på tre olika etapper flamgick
inte då man inte presenterade
några som helst kalkyler över
ombyggnadskostDadema.
Fastigheten sku]le ju hyras ut
som dokumentarkiv vilket krä-

ver mycket i fom av krav på
temperaturer, fiikt och brand.
Förutsättningar som troligtvis
krävde att nuvarande hyTesgaster inte kunde vara kvar i
lokalema. Att i det skedet fastställa hyresnivåer i tre skilda
etapper var obegripligt inte helller vad hyran per hyllmeter
skulle imebära`
Cm nu lokaLema måste tömmas

på nuvarande hyresgäster så
återstod frågan om vad dessa
hyresgäster skulle ta vägen Det

är in fåktum så att också här
fams arbetsplatser som i alla fdl
vi ville behålla i kommunen.
Och vem stod för hyran för
andra och tredje etappen av
uthymingsplanen
innan
Sydarkivera var beredd att teckna hyresavtal ft}r dessa.

Samtidigt har Ttafikverket startat upp en jämvägsplan ftr ett
triangelspår och en planffi
korsning som på ett eller annst
sätt kan komma att påverka
fastigheten. Inte med ett ond
berördes detta i kommunens
beslutsförslag.

Däremot vet vi och det borde
natuligtvis
ordföranden
i
Sydffkivera känna till att i
beslutet om lokaliseringen till
Alvesta så fär inte lokalen ligga
så att fädigt gods passerar förbi.
Ett lmr som knappast uppörlls

på denna fiÄstighet e"r jåmvägen och Rv 126 passemr i tomtgränsen.

Vj noterar att när ärendet togs
bort ffin fiillmäktiges dagordring uttalade sig kommunstyrelsens
ordffirande
Per
Ribacke om den for{satta
hanteringen:
"Arbetet fortsåtter med andra
lösningar. Jag har inte riktigt

koll på vad som sker inen nu tit-

snabbt fastnade han ör KLS
gam [a
kontorshus
på

tar man på andra lösringar ror
att hantera detta".

På ffigan om fistigheten rite är
ett altemstiv då svamr Rjbacke:

Bladingevägen.

Nu har jag inte varit med om
diskussionema men så toLkar jag
det, att man kommit överens om
aft fiånträda varandra."

Dessa lokaler är jme optimala
för Sydarkiveras behov då själva
dokumentftivaring kräver stor
takhöjd och tempererade loka1er, Förmodligen har man för
detta i första hand riktat in sig på
den tomt som ingår i köpet mel-

lan järm/ägen och Lfllsjögatm
Kontorsdelen är förmodligen
alldeles för stor för Sydarkiveras
behov och går inte utan stora
kostnader att bygga om till
dokumentarkiv.

Sydarkivera skulle gå i stöpet så
finns det ljusglimtar med aflären. Tomten vid Lfllsjögatan förbinder contamerterminalen med
omlastningscentralen på gamla
KLS-området vilket ger möjligheter till både utveckling av terrinalen och tillgång till de rivningsmassor som fims kvar ffin
KLS f osorterad form nämast

jämvägen. Kontorsbyggnaden
kan förutom administrativa
lokaler för Sydarkivera användas för Alwex räkning för personalutrymmen. På det sättet
Hede`rik, s, ft}ljer också i denna behövs inte några personalutafEär mönsdet fiån den haveTe- rymmen byggas vid teminarade AlvedooT-afEären. Man lem.
köper först cx)h genomfi)r Lppgörelsen därefter tftan kunskap Dessutom räcker dessa lokaler
om `md som krävs för att sty- tiLl för att iniymma administrarelsen i Sydarkivera skall vaia tionslokaler ft}r omsorgsföivaltvnliga att skriva avtal. Det finns njngen som nu husera i gamla
dock en avsiktsförklaring men Stenlyckeskolan. Med en sådan
utan styrelsebeslut som beskri- flytt kan Stenlyckeskolm åter
ver hymn som självkostnads- tas i bruk för skolverksamhet
pris. En liten underlig slrivning och ersätta lokalbehovet på
enår så stora investeringar som Prästängsskolan. Här kan man ffi
det kan bli fiägm om bör för till mycket bättre lokaler än
skattebetalamas skull ändå krä- paviljonglösningar. Samtidigt
vas en viss avsättning på satsat som spontanidrottsplatsen får
kapital.
nytt liv då elevema fär en riktig
skolgård att nyttja på mster och
Men det fir brdligen kosta för idrottslektioner.
Ribacke som ordförande i

Vj är absolut inte motständare
till etablering av Sydarkivera i
Alvestamenerbjuddånybyggda

Bli medlem du också!
Årsavgift 20 kronor
lämna namn, adress och mejladress
info@alvestaaltemativet.se

ner honor.
Även om denna affär med

Ett par mycket märkliga uttalande flån Ribackes sida enär
han vid kommunstyrelsens sammanträde hävdade att han måste
vara med vid redogörelsen av
ärendet för han var den ende
som kunde ge helhetsbilden av
bes]utet trots att kommunföretags VD tillilm kommunchefen
fanns näivarande, Ime heller
hade
man
kallat
in
Utvecklingsbolaget VD eller
dess ordförande för att redogöra
för ärendet.
Vj förstår att Rjbacke var djupt
involverad i hela aflären och
ansåg att han var bäst skickad att
sköta redogörelsen iman han
lämnade lokalen för jävsituationen. Men att sedan står i
Smälandsposten ett par veckor
senaie och ftrsöker påskina att
han är helt ovetande är minst
sagthäpmdsvackande.

ÅLVESTÄ ÄLIERNÅTIVET

Sydarkivera men också med
andra foten som ordft}rande i
kommunstyrelsen. I dagsläget
vst vi inte mer om affären än att
köpeski]lingen för fastigheten
med tomt hamnade på 7,5 miljo-

r-H-ä=`ä-u``;;äE;-u-fitäf'a-å--s`a`kä=il
1

: kommunen som du vill ha svar !
: på eller vill att vi skall belysa så
i'.
bara slå en signal till vår tid- !
: ningsredaktion:
i 070 25 95 375 eller maila:

! info@alvestaaltemativet. se
1

Torsgården, var god dröj

Torsgården i Lönashult uinämdes f tor eft par år sedan till SNeriges bästa äldreboende. Idag är 7 lägenheter plcrmberade och iTtnebär att korrmunen och skattebefalama står f ör bmeskostnaderm.

Budskapet frin omsorgsförvaltningen i Alvesta är att vi
har alldeles för många särskilt

"erbjudandet" att bo kvar i sina

t)oendep]atser i kommunen.
Därför "p]omberas" 14 ]ägenheter i de särskilda boendena i
Torsgården i Lönashult och på
Furuliden i Moheda. Det betyder i klartext att 14 moderna
och trevliga ]ägenlieter mggs i
malpåse medan förvaltningen
måste träda in med hyi€skostnaderna som tidigare togs av
hyiesgästen.

Det senare ett egendomligt
erbjudande eftersom de som
söker särskilt boende fi}miodli-

hem med stöd av hemöänsten.

gen sedan låqg tid redan har
hem¢änst. Ansökan om särskilt
boende bygger på att man önskm
Ökad tillsyn och trygghet.

Trygghetsboendet

är

ingen

ersättning ft)r säTskilt boende
utan ett boende ft}r dem som har

möjligheter att i stor utst"ckning sköta sitt dagliga liv själva.
Skillnaden i omvårdnad är där-

Vd erbjuds dä i stället? De sägs
att kommunen ersätter med
trygghetsboende, men dessa ftr liten i jämft)relse med ordiboende fims ft)r närvarande bara när hemtj änst.
i Vjslanda och hu många av
dessa nyproducerade är lediga äi Väd som oroar är att kommtmalen aman ffåga. I Alvesta är rådet Ribacke och omsorgsdessa under produktior! och en
del bara på plmeringsstadiet.
De som inte Önska flytta tiJI
Alvesta eller Vislanda fär

n_ämndens ondfömnde Pettersson
var i höstas ute och skulle ha ett
informationsmöte där uppslutngen blev långt större än vad

de båda herrama väntat sig.
Vad de skulle infonneia om var

gan fanns det dock inget svar
tftan man hänvisade till någon

ju
sedan
länge
kännt.
Lågenhetema i både Moheda
och Lönashult vm redan tomma
och det är både personal och
boende medvetna om. Var det
ännu fler "plomberingar" man
ville infomera om?

statistik fi.ån högre or(.

Mötesdeltagama krävde svar på
hu man kommit ffim tnl besparingar på 5 miljoner kronor men
hår blev Ribacke och Pettersson
svaret skyldjg. Svar lovades
dock till ett inplanerat möte
någm veckor senare.

V[d nästa möte kom så svmet
fiån de båda men dock med skflda summor` 800.000 per plats
kom fiån den ene medan den
andre uppgav summa drygt

Vhrffir "plomberas" fiillvärdiga
lägenheter i Lönashult och
Moheda för att i stället för att
utnyttjas läggas i malpåse med
enbait
hyreskostnader
för
omsorgsnämnden som ft}ljd. Tilt
det skall läggas hemtjänstens
merkostnadermedtransporterpå
ett tmdermåligt vagnät både i
non men fiamftrallt i söder.

Behovet av särskilt boende har
minskat anser omsorgsft}rvaltningen i alla fdl för dem som

900.000 kr. Publiken lät sig dock
inte nöjas utan ville veta hur den

uppSller kriteriema. Men år det
behovet som minskat eller är det
så att ribban på kriteriema höjts.
Det är som en höjdhoppstävling
dar ingängshöjdgn läggs på 230.
Givetvis blir det inte lika många
som kan deltaga då än om ribbm

uträkringen gått till. På den flä-

läg8s på 210.

VÄiftr låter man inte AllboHus
hyra ut dessa lägenheter som
trygghetsboende. På så vis reducems kostnadema för omsorgsförvaltningen både när det gäller
hyreskostnader som billigare
och effektivare hemtjänst. En
sådan åtgärd har enbart vinnare.
I Alvesta kommun skall man inte
behöva gå till domstol för att få
en plats i särskilt boende. Man
skall hte heller behöva flytta till
centralorten för ett trygghstsboende. I vår kommun skall man
kunna fä den omsorg och den
tiygghet som alla efter ett långt
arbetsliv förtjänar.

Det är dags att bryta "plomberingen" om inte annm än för

a"dighstens skul] !

Natursköna tomter med träd och stenar i Hanaslöv
Ett tjugotal tomter har
kommunen
försålt
strax
väster om Hanaslövs fritidsområde. Vid detaljplanens
antagande beskrevs området
som ett naturområde där träd
och stenar på de väl tilltagna
tomtema sku]le ge karaktären
av hus inbygda i skogsmiljön.

Som framgår av bilden så blev
det kanske inte riktigt så eftersom komm`men inte skrev in
något sådant vid försäljningen.
Skogsbeständet blev i stället en
tfllgång för köparen som med
dagens skogspriser förmodligen

gioi.de en bra affär på kommunens
c)ch
skattebetalamas
bekostnad.

Behovet av skollokaler ökar
lämnai sim bam.

skolgården äi. både liten och
byggd i terasser som gör den far-

Samtidigt
ha!.
också
Samhällsförvaltningen startat
upp danari)etet ft)r en ny skola

li8.

vid soptippen som dock käms
lite malplacerat när man seT på
den byggnation som nu påbörias
i Spåningslmda mot non och i
Lekayd vid Hanaslöv.
En sådan skolenhet betyder
många transporter av elever
genom bostadsområdema vid
Spåringslandavägen
och
Högalundsvägen.
Em bättre tingens ordning vore
mturiigtvis att hitta en tomt i
området Spåiringslanda 3 i höjd
med gamla Lekevallen. Detta
kan vara en lösning på lite längre silst men löser naturligtvis inte
höstens behov.
Nu vill skollednjng¢n f tr P rästängsskolan åter placera en paviUong f ;Ör skolverksamheten på den mrrnera så utryttjade skoltomten. Amledningen är att den nyligen presenierade skolutredning to(alt misslyckats i beräkningen av elevantalet.

Samhm]sförva]tningen
har utvidga tomten. Grannama i
Prästängsskolan har åter bli- satt igång planarbetst ocl) vil] området har sedan länge klagat
vit fi}r tringl}odd. 40-talet nya utöka detaljplanen med ny på trafiken till och flån skolan
eleverpockarpå platsi skolan. tomtmark norrut niot präst- som ibland g)-or( det omöjligt aff
Det äi. både den ordinarie gården.
ta sig ut fiån det egna hemmet
skolverksamheten som fritids- Detta imebäi` bland annat att beroende på att gatoma varit
hemmet som be]astas.
man vfll höja t)yggrätten och blockerade av föräldrar som

En sak kan nog de flesta vara
Överens om och det är att
Prastängsskolan redan ffin bör-

jan är felplacerad och knappast
kan svälja ännu fler elever.
Det är undei.dimensionerad på
alla tänkbara säft. Skollokalema
räcker inte till. Trafiksituationen
är inte acceptabel och själva

För att lösa lokalproblemen på
ett smbbt och smidigt sätt är att
frigöra Stenlyckeskolan för
skolverksamhet igen. När den
slogs igen för 20 år sedan var
den precis nyrenoverad vilket

gör den möjlig att snabbt återställa för skolans behov.
De administrativa verksamheter
som idag bedrivs i lokalema kan
med lätthet ordnas plats för på
annat håll och delar av kulturskolans verksamhet kan vara
kvar medan andra delar kan med
lätthet beredas plats i Folkets
Hus.

Eftersom Fritidsgårdens verksamhet redan beretts andm lokaler i Hagaskolan så är det fdlt
möjligt att gymnastiklektioner
åter
kan
bedrivas
i
Stenlyckeskolan.

Idag måste v] nyttia de lokaler
som står till buds jstället för nya

dyra nödlösnmgar i fom av
paviljonger.

Effektavgiften hotar snötillgången i Hanaslöv.
Snötinverkningen i Hanaslöv
hotas av kommunens eget
energibolag som varje månad
debiterar an]äggningen en
effektavgift. Effektavgiften är
en avgift som debiteras efter
den energi som har förbrukats
som mest under en timme
under månaden.

Avgiften är nämast tänkt ftr aft
industm med ftamftrallt högspänningsavtal skall försöka
hålla en så jämn förbrukning
under månaden som möjligt. Nu
slår den här avgiften oerhört hårt
mot
snötillverkningen
i
Hanaslöv eftersom förbruknmgen är koncentrerad tfll några få
dygn per månad.

Denna säsongen har man däriör
försökt
begränsa
snötillverknmgen till ett par månader
för att undvika att belasta
anläggmngen med stora kostnader. I kostnader rör det sig om en
ökring ffån 5000 kronor till

40000 kronor exkl. moms de
mänader man haft snökanonema
i8ålE.
Årets säsong har innebLrit extra

päftestringar enär de två riktiga
kallpenodema inträffide
i
månadsskiftena
novemberdecember och januari-februari.
En sitiiation som imebar att
anläggningen skulle drabbas av
dubbla höga effektavgifter trots
att man bara behövde köra några

effektavgiften helt tjll£ä]ler
Alvesta Eneigi och dess ägaie
Alvesta kommm. Några synbara
kostnader utöver ledningen ffim
till anläggmgen har inte bolaget
`ftan det hela handlar enbart om
en rundgång av medel fiån
kommunens Fritidsförvaltning
till Energibolaget. En rimdgång
som innebär aft man ävent)m
Hanaslövsområdet vinterverksamhet genom den höga effektav8iften.

dagar vid dessa tillfällen.

I våra trakter gäller det att man

Resultatet blev att man fiån
ansvarigt håll jme gav klartecken fbr uppstart ft}rrän 1 :e december och t`ringades stänga fläk-

tama den siste januari. En besparing på cirka 70 000 ki.onor för
förvaltringen men vflket kunde

ftrkorta säsongen på grmd av
snöbrist och med det betydhgt
större simmor i skidkortsförsälj-

nhg.

gör snö när väderleken tillåter
det. Ingen, inte ens vår trollkarl i
Hanaslöv, kan st5m kylan til] att
inftila under vissa kalenderda-

gar som passar vårt el-abomemang. Det blir nu en grannlaga
uppgift för beslutsfattama i
Kult`m & Fritid att omförhandla
med Eneröbolaget så att anläggringen maxima]t kan umyttjas
utan nägra juridiska finm som
begränsar snötillverkiringen.

Det intTessamta i historien är att

har ingen etab ering gjorts p
Orraku][en men ändå vilJ kommunen öka ytan med det dubb]a.

Fläktarria kräver en hög energiåtgång .mder de timmar de är i fiLll drift.
DäSör blir effekmttaget högt den timma i mårLaden när de är igång. 67,49
kr kwh i"ebär höga kostnader äveri om de bara är igång 1 timme.

Nu vill man utöka Orrakullen
Ännu har ingen etablering
giorts på Orrakul]en men
ändå vi[] kommunen utöka
ytan ti[l det dubbbtill em kostnad av minst 50 mi[joner kmnor.
Vi reagerar emot satsnrigen av
två skäl. För det ft)rsta kryper

man ämu närmare bostadsområdet Påvelsgård med störnhgar
som ftljd och dels ft}r att Alvesta
kommui) a[drig lär sig att göra
etäbleringar där man kan umytt-

ja jamvägen. Ett självklart val i
dessa tider med focus på mnjövänliga transpoiter.

•Men problemet ft}r det sittande

styret är att förslaget inte kommer fiån dem utan ffån ett annat
parti.

Stnmt då i att lyssna på kommm`minvånama i det här fållet
boende på Påvelsgård och deras
åsikter om förslaget.

ÄLIERNÅTIVET

Biogasen fortsätter sprida lukten
Efter att under en period tycktes ha åtgärdat ]uktprob]emet
vid
sin
an]äggning
på
Orrakullens indu,stripark nar
olägenhetema ökat igen. En
lukt som nu fått de boende på
På`relsgårdsom rådet att kräva
åtgärder från kommunens
sida.
Vi vet hte varför lukten tilltzLr i

perioden. Man säger sig ha gjort
den ena åtgärden efter den andra
men nu tycks vi vara tillbaka på
ruta 1.

V[ har ett miljökontor som har
som huvuduppgift att se till att
människoma i vår kommun inte
skall utsättas för utsläpp som
kan skada människor eller

styka jämföii med en period då
vi fffiskt upplevde att det blev
battre säger en av de närboende.

påverlm deras liv på något negativt sätt.

Den sista tiden har det fiilriskt
varit värre ån någonsin och det
hjålper inte att gå inomhus då
våra hus har självdrag vilket
imebår a« lukten ta sig in i alla
utrymmen.

Dessa äterkommande illaluktande utsläpp påverkar verkligen
våra liv på ett mycket negativt
säft. Det äi. alltför många här i
Påvelsgård som är väldigt trötta

Vi byggde våra hus för femtio år
sedan och har trivts i området
ffils biogasen anlades. Vi som

alla andra husägare vfll kuma

nyttja våm "dgårdar och sitta
däT och ta en kopp kaffe. Tidvis
är detta nu omöjligt med tankse
Biogasanläggningen väster om Alvesta är f ;oryiartmde ett pröblem föi r f rarri:fiorallt boende på Påvelsgårisområdef .

Vi har svåit att förstå kommunens agerande under den här

på den odör som vi möts av vid
utevistelsen.

på kommunens agerande i fi.ågm. Så trötta att man inte ens
känner det meningsmlt att
klaga. Ochjag ft)rstår dem eftersom svaiet ffån kommunens sida
är att man planerar nya åtgårder.
Nej skall det hända något så
måste det tydligen till ett rejält
tilltaget vite för att vi skall få ett
resLiltat som vi är nöjda med.

Varför lyssnar inte politikerna på invånama?
Vi har i den liär tidnhgen
belyst en rad frigor där po]itikerna i ledande ställning har
en rakt motsatt uppfatming än
dess väljam. Vi trodde att det
var eD sjäNk]arhet att politikema är väljama§ förlängda
arm och bör där€fter agem i
den riktningen.
Men ack vad vi bedrog oss på
ett sådant agerande. I stället
ser det ut som att man i friga
efter firign i stäl]et stäJler sig
på motsatta sidan.
Vi kan börja med de plombe-

Om sorgsfö rvaltnignen
Du att kommunens agemnde är
tvingas beta]a cirka 1,2 mijoh svårbegriplig för den enskilde.
ner ki.onoi. i bym för de Ännu ett industriområde i
tomma [ägenlietema. Hyror omffing lika stort som det
som annars de boende sku][e nuvarande Orrakullen trots
att msD i dagslägst inte se«
bid mgft ti]I.
tilJstymelse till byggnation på
För de boende på Påvelsgård området om vi bortser de
är de ]edande po]ftikerna lika arbetarbaracker som vägtondöva. Lukt€n som man ti] byggama stänt upp.
och frin tvigats leva med i
åt§kimga år har åter tilltagit i Sen har vi väg 126 ocl] genomstyrlm och med det den folkli- fhrteii genom Alvesta. I samga ilskan. Svaret äi. att baiid med TTafikverkets p]aBiogasen p]aneim en utbygg- ner på ett triangekpår inne i
nad och i den är nägon ny lös- Alv6ta så så har man från
ning inplanerad. Tills dess lhfikverkets sida skickat ut
skall de l}oende vara tin ffeds eft samråd över projektet. Ett
€nligt komm unen.
projekt som mrutom ett trL

rade platsema inom ä[dmmsorgen. Phtser som efterfl.ågas men som i stä]let för att
användas
ställs
tom ma. Tvärs emot detta p]an€rar
Ordfliranden i Omsorgs- kommunen ör en utvidgning
nämnden säger sig spara 5,6 av Orrakul]ens idustripark
mi]joner kronor pä en sådan östemt vi]kd innebär att ytteåtgärd men l]ur lian kommit ]igare skog kommer att tas
fram till den besparingeD kan ped. Detta mnebär naturtigtvis
han inte ge någon ftrklaring att ännu mindie skydd mot
på. I synnerliet inte som ]ukten försvinner. Man fl}rstår

angelspår också i praktiken
pemanenta 126:ans dragning
genom A]vesta för lång tid
framöver.
Politikerna har åtskil[iga
gåmger hört Alvestabornas
kJagan över genomfartstrar]ken i central A]vesta. Här

finns sko]a. vårdcentral. handelscentrum och Folkets Hus.
Anläggningpr där passagen till
ocli firin många gånger går
över Allbogatan och väg 126.
En viadukt över jämväg£n vid
Blädingevägen skapar förutsättnjngarna för att en utflyttning av väg 126 inte kommer
att ske under överskädlig tid.
De boende på Hamrarna ffir
sin beskärda de] av kakan när
kommunen inte vi[] brssna. De

får sin normala utfart stängd
av viaduktbygget samtidig(
som en ny infart innebör att de
företag
som
finns
vid
Hagavägen måste också finna
nya möjligheter att ans]uta.
Hur dd senaie skau gå tin är
ännu höjt i dunkel men det
[utar kanske åt att den trafiken måste in i bostadsområdet.
Ti]] detta skaLl läggas ett väntspår l)akom villorna på

Hagavägen. En åtgärd som
föimodligen innebär att den
nuvarande buJJerva]len måste
tas bort och ersättas med
något annat närmare dessa
viiiltors tomtgräns.

När he]a Hamrarområdets
boende vänder sig mot planerna som en man hade man
kanske trott att kommunen
sku]e lyssna pä al]a dessa
röster. Men ack vad vi bedrog
oss! Kommunens yttrani]e var
i praktiken en knytnäve i
ansiktet på sina egna väljanei
Kommunens enda synpunkt,
förutom att man tyckte
Trafikverkets planer var bra.
var att man ville ha en tunnel i
stäl[et för en viadiikt.

E« råd till ari väljai€ inför
nös€ns val. Se til] att ni väljer

politiker som också efter va[et
står på eF sida genom 3tt lyssna på era åsikter också me]lan
valen.

Tio avdelningar i ny förskolebyggnation i Moheda
Efter mycket om och men står
det nu klart att det blir en ny
förskola på Vegby med 10
avdelningflr. Till sist gick soci-

val.

Frågan om placeringen har fördröjt byggnationen i ett amtal åi.

aldemokrater ocli centerpar- och var på tapeten redan föm
tister med på att pla€€ringen valrörelsen. Nu år det ny valrövar bäst vid Vegby ocli inte vid mlse på gång och ffigan var
Mohedasko[an, som dessa nödvändig att städa av innan
bäda partier hade som flrsta- dess.

fims på Vegbyomrädet. För det

Alvesta AJtemativets inställning
har hela tiden varit en placering
vid Vegby av flera skäl. För det
första så är det redan trångt vid
Mohedaskolan. Med ytterligare
trafik skulle situationen vma
ohållbar. För det andra var den
tilltänkta tomten svårbebygd

tredje så har vi en sporthall på
Vegby som efter tillkomsten av
den
nya
sporthallen
på
Mohedaskolan står tom stora
delar av dagen. Ett alldeles
idmårkt komplement till förskolans behov för lek regniga och

jämfört med de luftiga ytor som

kalla dagar. Vj ser ffam emot en

§nar jnflyttning,

Det bör dock noteias att det inte
blir ffågan om tio nya avdelningar eftersom Långagårds förskola koinmer att stmgas ned

liksom de avdemngff som idag
är inhysta i paviljonger på
Vegbyområdet.
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