
Den tänkta renoveringen
av Prästängsskolans 
gymnastikhall har fått
förhinder. 

Renoveringsåtgärderna som
först kostnadsberäknades till
dryga miljonen lär skjuta i höj-

den. Nya skador har upptäckts. 
När man började riva upp

innergolven i omklädnings-
rummen visade det sig att ska-
dorna var betydligt mer omfat-
tande än vad man förut trodde.
Hur den fortsatta renoveringen
kommer att fortskrida är i dags-
läget oklart.                Sidan 2

De beräkningar som ligg-
ger till grund för beslutet
om neddragning av äldre-
omsorgsplatser är det
ingen som begriper sig
på.

Det verkar som om utredarna
bara räknat på plussidan medan
alla ökade kostnader helt enkelt
inte tagits med. På något annat
vis går det inte att förklara utred-
ningens slutsatser. 

Nio miljoner kronor ska
besparingen bli enligt utredarna
men hur detta skall gå till finns
ingen förklaring till.    

sPersonalbehovet kvarstår och
till och med ökar när äldrevården
i större omfattning ska utföras i
hemmen. Mer transporter och
stora kostnader för bostadsan-
passning blir också följden.
Någon kostnadskalkyl för detta
finns heller inte i förslaget.          

Sidan 4

Green Cargo, tidigare SJ
gods, gör definitivt
tummen ned för det för-
slag som Banverket lagt
fram för ombyggnad av
Alvesta Bangård. 

Green Cargo skriver i sitt remis-
svar att om ett beslut tas om att
genomföra det lagda förslaget så
tolkar företaget det som att till-
skapandet av ett resecentrum är
viktigare än att utveckla regio-
nens näringsliv. 

Banverket bör i stället efter-
sträva att berörda trafikutövare
får möjlighet att utöva sina
respektive verksamhetsgrenar på
bästa sätt. 

Posten är lika bestämd i sin

åsikt om förslaget i den delen där
man är berörd. Förslaget är helt
enkelt inte genomförbart om
deras spår vid postkajen avkortas
enligt banverkets förslag. 

Även Tågoperatörerna, som är
en sammanslutning för samtliga
tågföretag med SJ i spetsen,
påpekar att behovet av en mer
omfattande ombyggnad av ban-
gården i Alvesta är stort. Man
spär också på behovet av ytterli-
gare plattformslägen för
inkommande tåg. Minst sex
plattformslägen är tågoperatörer-
nas krav. 

Länstrafiken i Jönköpings län
har samma uppfattning och
flaggar också för en utökning av
tågtrafiken med ett nytt lokaltåg
från Sävsjö-Nässjö. 

BK-tåg var inte heller tillfreds
med förslaget. Redan i höst när
deras tåg från Jönköping till
Växjö börjar gå, blir man vid
något tillfälle stående ute på
banan för att det inte finns till-
räckligt med plattformslägen i
Alvesta. Och detta redan innan
ombyggnaden och nedskärning-
en skett. 

Vi frågar oss bara när Anne-
Christine Gustavsson, (s), skall
komma till insikt över att rese-
centrumbyggnationen måste ske
i samklang med förändringarna
av bangården om inte Alvestas
framtid skall äventyras. 285 hel-
tidstjänster på postterminalen
kan stå på spel liksom hela
utvecklingen för godstranspor-
terna på järnväg.   

Nu på nätet! http://hem.passagen.se/alvesta.alternativet
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Räddningstjänst
med förhinder

Sid. 8

(S)katteplanering
på hög nivå

Sid. 7

Kultur och fritid
behöver vi alla

Sid. 6 

Green Cargo, som är huvudaktör på järnvägsgods, är mycket kritisk till
det förslag till bangårdsombyggnad som Banverket föreslår.

48 handikappanpassade lägenheter i Rådmannen ska på socialnämndens
initiativ övergå till ordinärt boende. 

Alvestas utveckling hotas

Äldreomsorgen avvecklas Renoveringsproblem

Det är ingen vacker syn beskådaren möter nu när innergolvet frilagts i
omklädningsrummen till Prästängsskolans gymnastiksal. Väggsyllen är
genomdränkt.



De sista dagarna under vårterminen var skolgården en given plats för att spela landhockey på för eleverna på
Prästängsskolan. Men var ska de vara under sina idrottslektioner till hösten? Det lär knappast bli i gymnastik-
salen...

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet
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Misströsta inte!

För alla kommuninvånare som börjat misströsta med Alvesta
kommuns politiska ledning vill vi lämna ett tröstens budskap.
Misströsta inte, det finns en dag efter den 15 september också! 
Även om den politiska ledningen knappast gjort något som
medfört att vi kunnat känna stolthet över vår avlånga komm-
mun, så vet vi alla att det finns mycket att glädja sig åt i vår
kommun, om vi  bortser ifrån den politiska ledningen.

Vi har en underbar natur, ett välmående företagande, låg
arbetslöshet och ett blomstrande föreningsliv. Galenskaparna
skulle säkert uttrycka det så att Alvesta kommun är något som
är ”gött å leva i”. Men på något vis har den nuvarande poli-
tiska ledningen tagit stoltheten ifrån kommuninvånarna.
Politiska beslut har radats upp som fått kommuninvånarna att
skämmas för sin kommun. Media har fyllts med negativa
nyheter om Alvesta kommun. Den ekonomiska situationen har
ständigt speglats för sitt negativa resultat. 

Besparingar, som drabbat vård, skola och omsorg, har blivit
återkommande rubriker utan synbara ekonomiska förbätt-
rade resultat. Istället för tilltro till ledningen har bilderna talat
ett helt annat språk. Oroliga äldre och anhöriga undrar över
om vårdtagarna får behålla sin service. Äldreboende slås igen
för att bereda plats för friska personer utan behovet av den
handikappanpassning som finns där. Istället måste stora peng-
ar läggas på bostadsanpassning av de egna lägenheterna.
Vårdpersonalen måste i fortsättningen serva dessa vårdtagare
i hemmet med ökad tidsåtgång, transportkostnader och sämre
arbetsmiljö som följd.  

Lärare, elever och personal står frågande inför ständiga ned-
skärningar samtidigt som skolledningen talar om byggnatio-
ner av nya skolenheter.  Vän av ordning frågar sig naturligtvis
om världen blivit galen. För oss liksom de flesta ter det sig som
om den vänstra armen inte tycks veta var den högra gör.
Besparingar i ena änden blir ännu högre utgifter i den andra.
Var finns det sunda förnuftet? I alla fall inte hos den sittande
kommunledningen!    

Vi är övertygade om att det ännu finns tid att få kommunskut-
an på rätt köl igen. Men det krävs en dynamisk politisk ledning
till detta. Geografiskt ligger vi som ett nav i regionen.
Järnvägen har sin naturliga knutpunkt i Alvesta liksom det
nationella vägnätet genomkorsar kommunen på ett flertal
punkter. Företagandet är inte uppbyggt på ett fåtal stora
industrier, utan är en bra blandning av små och medelstora
företag som ger kommunen möjlighet att upprätthålla en hög
sysselsättningsgrad. 

Trots alla dessa förutsättningar är de initiativ som kommun-
ledningen tagit för att utveckla kommunen i positiv riktning i
praktiken lika med noll. Idéer och uppslag från kommunalrå-
det Gustavsson, (s), är obefintliga och av det skälet stagnerar
verksamheten i sin helhet. I synnerhet som man också är helt
oemottaglig för idéer och uppslag från oppositionen. 

Tyvärr har vi nu upplevt fyra förlorade år. År som kommer att
vara svårt att hämta igen. Men en sak står fullkomligt klar!
Alvesta kommun har inte råd med att behålla den nuvarande
politiska ledningen i ytterligare en mandatperiod. 

Det är väljarna som bestämmer! Det är ni som har Alvesta
kommuns framtida öde i era händer. Vill ni ha en förändring
så måste ni se till att det sker vid valurnorna den 15 september. 

Vi i Alvesta Alternativet är beredda att kavla upp ärmarna och
ta krafttag för att göra Alvesta kommun till något som vi alla
kan vara stolta över. Varje invånare från Lyåsa i norr till
Steglehylte i söder måste känna att kommunen bryr sig om
alla, vad frågan än gäller. 

Med det småländska sinnet i grunden tror vi att vi med små
medel, hårt arbete och envishet skall lyckas göra en bra kom-
mun mycket, mycket bättre. Den här gången behöver det inte
ens vara en chansning att stödja Alvesta Alternativet i valet.
För det kan bara bli bättre!     

... för så här ser det ut i Prästängsskolans gymnastiksal idag när eleverna lämnat skolan för sommarlov.

Prästängsskolan lär få
vänta på återflytt. Först
efter nästa vårtermin
räknar AllboHus med att
alla skall kunna vara till-
baka i lokaliteterna. 

Undersökningarna är ännu inte
avslutade. Först i slutet på juni
beräknas allt vara genomgånget.
Vilka åtgärder som skall sättas in
är av den anledningen inte beslu-
tade. 

Största bekymret vållar för
närvarande gymnastiksalen. Det

beslut om renovering som
kommunstyrelsens arbetsutskott
tidigare har tagit tycks för till-
fället ha återtagits. Nya skador
har upptäckts vilket kan få reno-
veringskostnaderna att skjuta i
höjden. 

En del av problemen för gym-
nastiksalen föranleds av en senti-
da åtgärd. När byggnationen en
gång gjordes så var markområ-
det utanför en grusyta. 

Efter några år asfalterades
gårdsplanen och den nya ytan
hamnade en bit över golvnivån i
huskroppen. Avrinningen tog

nya vägar och nu kan man kon-
statera att en av dessa vägar var
genom ytterväggen. När golvet
nu friläggs visar sig den befintli-
ga golvsyllen vara helt genom-
dränkt.

Att i det här läget genomföra
beslutet om renovering av gym-
nastikhallen vore förkastligt.
Frågan kan i stället bli att man
tvingas bygga helt nytt och i så
fall blir det säkert frågan om en
större hall. Men det kommer
säkerligen att gå många turer
innan frågan kommer till ett
avgörande. 

Försenad återf lytt
Prästängselever lär få vänta på sin gymnastiksal



Nu blir det kanske ändå
en gång- och cykelförbin-
delse mellan Kloster och
Sjögatan vid Renings-
verket.

När kommunstyrelsens arbetsut-
skott behandlade Alvesta
Alternativets motion i frågan
fanns det ett avslagsyrkandet.
Men vid mötet ändrades det till
ett beslut om att undersöka möj-
ligheten att få markägarens till-
stånd att grusa upp den gamla
körvägen från Kloster till bron
över Skaddeån. 

Skulle detta gå igenom, vilket
inte borde vara någon större svå-
righet, blir Klosterområdet till-
gängligt på ett helt annat sätt än
tidigare. Samtidigt blir det en
möjlighet för eleverna på
Prästängsskolan att med cykel ta
sig på ganska otrafikerade vägar
till skolundervisningen på
Hallanäs. 

Bron över Skaddeån är visser-
ligen ingen cykelbro, men med
lite god vilja kan man alltid leda

över cykeln. Kanske det trots allt
efter många turer kan bli en ny

attraktiv motionsrunda för en
billig penning. Till gagn för både

motionärer, skolelever och när-
boende. 

Alvesta Alternativet är
beredda att ge socialde-
mokraterna en match om
styret i Alvesta kommun. 

Lars-Olof Franzén tar
upp kampen med Anne-
Christine Gustavsson för
att försöka få ordning
både på ekonomin och på
verksamheterna i komm-
munen. 

Vi ställer frågan till Zona vilka
brister han främst upplever i
dagens styre?

– Det är avsaknaden av hand-
ling från kommunalrådets sida.
Egna idéer och tankar saknas
helt och när därtill samarbetet
med de övriga partierna i majori-
teten är nästan obefintligt så blir
resultatet därefter. I och med att
idéerna och tankarna saknas så
undviker kommunalrådet allt
vad debatt och diskussion inne-
bär. 
Det synes onekligen torftigt,
men du menar alltså att vikti-
ga kommunala frågor inte ven-
tileras på kommunstyrelsen?

– En diskussion förekommer
tidvis men då företrädesvis mel-
lan oppositionens företrädare
och till en del med centern och
folkpartiet, men att påstå att
kommunalrådet deltar är nog att
överdriva en smula. Hon är mer
intres-serad av att klubba det
tjänste-mannaförslag som finns i
handlingarna. Inte att diskutera
andra lösningar eller förändring-

ar av det lagda förslaget. 
Vilka frågor är det då som dri-
ver Anne-Christines till poli-
tiskt engagemang?

– Oj, det var en svår fråga. Jag
måste nog börja med att räkna
upp vad som inte tycks intresse-
ra henne. Hon är ingen matema-
tiker och har därför ett mycket
begränsat intresse för ekonomi.
Idrott och föreningsliv verkar
heller inte vara någon hit för
henne. Skolfrågor borde ju
intressera henne, som gammal
lärare, men inte ens det ämnet
verkar tilltala henne numera.
Kanske därför att det är centerns
ansvarområde. De sociala frå-
gorna är också lågt prioriterade. 

– Sakfrågorna på det området
får väl sambon Bill ta hand om.
Däremot upplever man att hon
gärna försvarar socialförvalt-
ningens förehavande betydligt
mer än skolans. Detta kan kan-
ske mer tolkas som någon slags
maktkamp mellan (s) och (c) än
ett genuint intresse. Inte ens mil-
jöfrågor faller i god jord. Åter-
står kulturen. Här har man i alla
fall funnit ett engagemang för
utställningsverksamheten i sta-
tionshuset, men mer kan jag fak-
tiskt inte komma på.
Men något måste väl ändå
driva henne?  

– Det enda jag kan komma på
är att ”vara kommunalråd”. Lite
långsökt men det tror jag faktiskt
att hon gillar!
Om du själv skulle hamna i
ledningen för kommunen efter
valet, vad blir din första
åtgärd?

– Att få styrsel på ekonomin.
Den som är satt i skuld är aldrig
fri är en devis som är mycket
nära sanningen. Som småföreta-
gare har jag upplevt det och jag
vet också att det bara är genom
hårt och envist arbete som man
kommer tillrätta med problemen.
Idéer, beslutsamhet och samar-
bete är ledstjärnan i ett sådant
arbete.
Låter inte som några söte-
brödsdagar precis?

– Nej långt därifrån.
Nedgången är så djup att all kraft
måste sättas in omedelbart vid
ett regeringsskifte i kommunen.
Det tar säkert åtskilliga månader
med merparten av tiden ute i
verksamheterna innan man kan
blåsa faran över. Några söte-
brödsdagar med konferenser
eller seminarier på annan ort lär
det sannerligen inte kunna bli
frågan om. Här är det uteslu-
tande hemmaarbete som skulle
gälla.
Nästa steg, vad blir det?

– Vi behöver fler människor i
den här kommunen. Det innebär
att fler arbetstillfällen måste ska-
pas. Kommunikationer av olika
slag har vi goda förutsättningar
för. Men vi måste också  utveck-
la kultur- och fritidssektorn i
kommunen. Fritiden blir alltmer
betydelsefull för folk och man
tittar alltmer på den sektorn vid
val av bostadsort. Vi har ett rikt
föreningsliv, som kan bidra till
att kommunen ska blomstra. De
är värda allt stöd vi har förmågan
att ge. 

– Skola och omsorg är natur-

ligtvis självklara uppgifter för
kommunen, men där vill jag öka
kravet på innehållet. Den nuva-
rande ledningen har koncentrerat
sina resurser på skalet, men vi
tycker att det nu är dags att satsa
på innehållet.
Drygt tre månader till valet.
Vad tror du om Alvesta
Alternativets möjligheter?  

–  Jag är väl ganska opti-

mistisk, men även realist. Jag
tror nog att kommuninvånaren i
gemen har blivit rätt trött på den
sittande majoriteten. Samtidigt
som jag är medveten om att vi
knappast kan få egen majoritet.
Men förhoppningsvis kan vi nå
positionen som ett av de två stör-
sta partierna i valet och bli en
stark part i en nykonstruerad
majoritet.
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Alternativet utmanar majoriteten 

Ny gång- och cykelväg till Kloster

Efter en motion från Alvesta Alternativet kan äntligen en gång- och cykelväg från Alvesta till natursöna
Kloster i Benestad bli verklighet,

Alvesta alternativets Lars-Olof “Zona” Franzén tar upp kampen med
socialdemokraternas kommunalråd Anne-Christine Gustavsson. Han
har inte mycket till övers för hennes sätt att sköta Alvesta kommun.

Lars-Okof Franzén, Ingrid
Johansson, Torbjörn Larsson,
Jan-Erik Svensson, Anne-
Christine Aulander, Peter
Johnsson, Isabel Barindelli,
Tommy Everthsson, Mats
Svensson, Juan Carlos
Moreno, Thorsten Karlsson,
Erik Adamsen, Lars-Olof
Larsson, Luis Munoz Meza,
Joakim Cardell, Solveig
Nilsson, Sara Aulander, Jan
Johansson, Birgitta Rosén,
Sven-Olof Karlsson, Anders
Sandgren, Kristina Karlsson,
Roy Roth, Ann-Christine
Hagberg, Jessica Carlsson,
Elisabeth Svensson, Jan
Franzén, Irene Andersson,
Ingemar Andersson, Herbert
Gockert, Gunilla Andersson,
Erik Rosén, Peter Rydberg,
Pia Carlsson, Gertrud
Svensson, Boo Andersson, Bo
Nilsson, Arne Nilsson, Rolf
Bildh, Olof Haglund.

Valsedeln
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Undermålig äldreomsorgsutredning  

Vad händer egentligen
med äldreomsorgen i
Alvesta kommun? 

Frågan är onekligen
befogad efter att social-
nämnden har beslutat om
indragning av 79 platser i
särskilda boendeformer. 

Frågan är också om majoriteten
av socialnämnden med ordföran-
den Bill Niklasson, (s), själv i
spetsen, vet vad man beslutat
om? 

Den som lusläser äldreom-
sorgsutredningen upptäcker
snart att Högbohemmet på
Högåsen med 22 permanenta
vårdplatser för demensvård inte
ska finnas kvar i den framtida
äldreomsorgen. 

På en direkt fråga av Alvesta
Alternativet vid fullmäktige-
sammanträdet i Vislanda tidigare
i vår, var Bill Niklassons svar att
det framkommit nya läkarrön
som säger att de demenssjuka
mår bäst av att vårdas i hemmet. 

Det är svårt att tolka Bill
Niklassons svar på annat sätt än

att han menar att de nuvarande
22 patienterna skall hemförlo-
vas. I så fall en ny och mycket
revolutionerande behandlings-
metod i synnerhet som de flesta
av patienterna inte har något
hem att flytta till. 

Om det dessutom skall uppnås
besparingar i mångmiljonklassen

så lär det knappast vara frågan
om kommunal personal som ska
ha hand om tillsynen. 

Frågan är om Bill Niklasson
besitter kunskapen om de här 22
patienters anhöriga och dess
möjligheter att sköta den tillsyn
som i så fall behövs? 

Den utredning som ligger
till grund för beslutet om
neddragning av 79 plat-
ser i särskilda boendefor-
mer för äldre är i många
stycken helt undermålig. 

Utredarna, kommun-
chefen Jan Samuelsson
och socialchefen Iren
Johansson, har på flera
punkter missat väsentliga
fakta som gör utredning-
ens slutsats om en bespa-
ring på 9 miljoner kronor
helt felaktig och obegrip-
lig. 

Hur man kommit fram till bespa-
ringen går inte att utläsa ur det
digra materialet. 
Huvudingredienserna i sparför-
slaget bygger på minskade
hyreskostnader. 

Eftersom det i nästan samtliga
fall rör sig om lokaler, som ägs
av Alvesta kommun eller ingår i
fastigheter där kommunen påta-
git sig kostnaderna, blir bespa-
ringarna obetydliga. 

När nu det privata datagymna-
siet flyttar in blir hyresintäkterna
1,2 miljoner kronor mindre på
årsbasis. Dessutom måste
lokliteterna anpassas till den nya
verksamheten. Kostnader som
helt drabbar kommunen. 

I utredningen finns heller inga
kostnader redovisade för ersätt-

ningslokaler till de som lämnas.
Förmodligen kommer det att
kosta att hyra även nya lokaler
även om detta inte framgår av
utredningen. Återstår att se hur
många av de utlovade nio miljo-
nerna som kommer att sparas in.
Risken är snarare att ökade kost-
nader istället blir resultatet. 

RÅDMANNEN
I Rådmannen finns idag 48 han-
dikappanpassade lägenheter,
vilka nyligen försetts med nya
larm. Det sunda förnuftet säger
att sådana lägenheter skall man
använda för dem som bäst
behöver dem. 

Inte erbjuda äldre fullt friska
personer dyrt påkostade service-
lägenheter istället för de funk-
tionshindrade som idag bor i
lägenheterna. 

Inte minst med tanke på den
hårt prövade personalens
arbetssituation. Istället för ett
rymligt toalettutrymme byts
arbetsmiljön i flera fall till lägen-
heter och fastigheter med exem-
pelvis minimala hygienutrymm-
men. Detta i sin tur kräver
bostadsanpassningar för stora
kostnader för att överhuvudtaget
göra det möjligt för vårdtagaren
att bo kvar. 

I utredningen saknas varje uns
av beräkningar av kostnader för
bostadsanpassningar, transport-
kostnader och ökad tidsåtgång. 
Utredningen beräknar också en
vinst på 2 miljoner kronor om

AllboHus köper Högåsen av
kommunen. Hur denna vinst
uppstått finns ingen förklaring
till. 

ALLBOHUS
Eftersom AllboHus redan idag
sköter driften har vi svårt att se
att ens rationaliseringar kan vara
förklaringen.

När utredningen föreslår att
korttidsplatser och rehabilitering

skall inrymmas i den äldre delen
av Högåsen och de permanenta
platserna i den nyare delen, så
försvinner förtroendet för utred-
ningen totalt. Högbohemmet
med sina 22 platser för demens-
sjuka i den äldre delen finns öve-
huvutaget inte med i utrednings-
förslaget och följaktligen inte
heller i beslutet. 

Ingenstans nämns denna pati-
entgrupp i utredningen, så det

troliga är att både utredarna och
socialnämndens ledning helt
enkelt glömt bort avdelningen i
sitt förslag.   

Om det finns någon moral i
socialnämndens ledning så
måste beslutet omprövas i sin
helhet med ett underlag byggt på
en ordentligt ekonomiskt
beräkning och utan några bort-
glömda avdelningar!   

Nästan nybyggda Asken i Grimslöv var det första äldreboendet i kommunen som hotades med nedläggning.
Reaktionerna blev så våldsamma att Bill Niklasson, (s), ordörande i socialnämnden, tvingades backa.

Vill kommunen avveckla demensboendet?
Bill Niklasson, (s), vill skicka hem dementa 

Kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson får stå i bakgrunden när
sambon Bill Niklasson skär ner äldreomsorgen i kommunen.

Fakta:
Särredovisade fastigheter
Rådmannen och kommunens servicehus ingår i
gruppen. 
Alvesta kommun har det ekonomiska huvudansva-
ret.
AllboHus sköter drift och underhåll till självkost-
nadspris.
Går fastigheterna med vinst får kommunen denna
och vid förlust så får man betala. 
Medel till hyran får socialförvaltningen i sin ram
av fullmäktige.
Den eventuella vinsten på hyran som socialför-
valtningen betalar går tillbaka till kommunen. 

I september har ni 
chansen att byta!

Det är din röst som avgör 
vem som styr kommunen
de kommande fyra åren.

Din röst är viktig!
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Sossarna styr och ställer på egen hand
Centern och dess ledare
Karin Vernersson har
aldrig blivit informerade
av sin samarbetskollega,
socialdemokraterna, om
att Banverket sänt ut
bangårdsutredningen på
förnyad remiss. 

Frågan dök därför upp
genom att Alvesta
Alternativets Lars-Olof
Franzén, som tillika är
ordförande i kommunens
godsgrupp, tog upp frå-
gan på godsgruppens
möte den 14 maj. 

Då hade den nya utredningen
funnits på kommunen sedan den
29 april med krav på svar senast
den 23 maj. 

Eftersom kommunstyrelsen i
likhet med de tunga remissin-
stanserna i höstas tog ställning
för det alternativ som innebar att
godsbangården flyttades ut från
Alvesta, så lade Franzén fram ett
förslag till remisskrivning som
utmynnade i samma ställningsta-
gande. 

Anne-Christine Gustavsson,
(s), kunde inte acceptera att
godsgruppen avgjorde frågan,
utan ansåg att den måste behand-
las av kommunstyrelsen.
Eftersom kommunstyrelsens
nästa sammanträde var inplane-
rat först till den 4 juni, långt efter
remisstidens utgång, ville Anne-
Christine Gustavsson med stöd
av tjänstemännen ta kontakt med

Banverket för att förlänga
remisstiden. 

Det ansåg Franzén och Mats
Johnsson, (m), förkastligt, efter-
som uppföljningsmötet med
Banverket planerats till den 30
maj också skulle förskjutas i
tiden. Beslutet blev ett extra
kommunstyrelsemöte så att
remissvaret skulle kunna avläm-
nas i rätt tid.

UPPRÖRANDE
Det är minst sagt upprörande hur
viktiga frågor behandlas i
kommunledningen. En tjänste-
man tog visserligen på sig ansva-
ret för att remissen inte kommit
på politikernas bord, men förkla-
ringen är långt ifrån trovärdig. 

Tjänstemannen sa sig inte veta
om remissen var avsedd för
honom personligen eller var
ställd till Alvesta kommun, trots
att det i sändlistan klart angavs
Alvesta kommun som mottagare.
Om Anne-Christine Gustavsson
kände till frågan före den 13 maj
kl. 20.03 vet vi inte men vid
nämnda tillfälle har hon hämtat
filen med remissvaret och måste
då blivit medveten om den för-
nyade utredningen. 

TAR INTE KONTAKT
Vad som sedan utspelat sig är än
mer häpnadsväckande.
Oppositionsrådet Mats
Johnsson, (m), får av kommun-
ledningen under dagen den 14
maj tillgång till utredningen.
Men ingen kontaktar tydligen
centern och deras kommunal-
råd Karin Vernersson. 

Trots att godsgruppens möte

inleds först kl. 15.15 så tar inte
Anne-Christine Gustavsson kon-
takt med sin samarbetskollega. 

Det är väl knappast heller tro-
ligt att folkpartiet, som utgör den
tredje länken i majoriteten, fått
någon information. Varför vi så
bestämt kan påvisa denna brist
på samarbetsförmåga är att
Anne-Christine Gustavsson på

en direkt fråga vid mötet sa sig
inte informerat  kommunalråd-
skollegan Karin Vernersson. 

Socialdemokraterna i Alvesta
bedriver sitt eget spel i Alvesta
kommun långt över huvudet på
sina samarbetskollegor centern
och folkpartiet. 

Efter vad som nu inträffat i en
för Alvesta kommun så viktig

fråga måste det sätta myror i
huvudet på både centerpartister
och folkpartister. Hur mycket
mer är det som göms undan för
dessa båda samarbetspartners
och för övriga partier? Frågan är
i högsta grad berättigad att ställa
efter det inträffade.        

Bangårdsutredning har varit ute på förnyad remiss. Förslaget förkastades av samtliga tågoperatörer. Green
Cargo menade att om man valde det föreslagna alternativet så innebar det att man tyckte att ett resecentrum
var viktigare än att regionens näringsliv fick utvecklas. Ord och inga visor från en av de stora aktörerna. 

Kommunalrådet Anne-
Christine Gustavsson, (s),
är mycket förgrymmad
på Alvesta Alternativets
Lars-Olof  Franzén. 

Anledningen är att Franzén till-
skrivit Banverket om några idéer
han och Leif Johansson haft
angående bangårdsombyggna-
den och resecentrum. 

Kommunalrådets ilska riktas
mest emot att Franzén under-
tecknat brevet som ordförande i
kommunens godsgrupp, vilket
han ju faktiskt är! 

Brevets innehåll är annars
inget kontroversiellt. Det inne-
håller bara tekniska förslag om
spårlösningar och plattforms-
övergångar som helt ligger i linje
med det remissvar som kom-
munstyrelsen avgav i höstas. 

Den ritning och det PM som
bifogats brevet har tagits fram
helt utan någon kostnad för

kommunen, men trots detta är
irritationen märkbar hos kom-
munalrådet Gustavsson. 

Istället för att glädja sig åt att
någon tar initiativ till att utveck-
la kommunen väljer socialdemo-
kraterna och deras kommunalråd
som vanligt att motarbeta alla
kreativa försök till utveckling.

Folkpartiet måste ha
känt sig helt utlämnat vid
kommunstyrelsens extra
sammanträde om ban-
gårdsremissen. 

När den fastställda
sammanträdestiden pas-
serats satt en ensam folk-
partistisk kommunstyrel-
seledamot tillsammans
med oppositionens före-
trädare och väntade på
socialdemokrater och
centerpartister, som satt i
eget möte en trappa ned. 

När ytterligare tio minuter för-

flutit bad oppositionen folkpar-
tisten att hämta upp sina rege-
ringskollegor. Folkpartisten för-
svann och efter ytterligare tio

minuters väntan började irritatio-
nen bli märkbar hos oppositio-
nen. Man bröt helt enkelt upp för
att inta en kopp kaffe i väntan på
den villrådiga majoriteten. 

Först 25 minuter efter utsatt tid
dök ledamöterna från majorite-
ten upp. Beteendet från majorite-
ten visade på stor nonchalans
mot övriga ledamöter när man
inte ens kunde meddela förse-
ningen. 

För folkpartiet måste det
inträffade vara en direkt för-
olämpning och ytterligare ett
bevis på att partiets roll i den
regerande majoriteten enbart
utgörs av att vara det röststöd
man behöver för att få majoritet.  

Folkpartiets frontfigur i Alvesta 
kommun, Gerd Gränfors.

Ensam folkpartist utlämnadIrritation över brev
hos kommunalrådet

Kommunalrådet Anne-Christine
Gustavsson, (s), gillar inga initi-
ativ till att utveckla kommunen.

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften för 2002 är 10:-
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8

Glöm inte ange namn och adress!
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Kultur och fritidsnämn-
den och förvaltningsor-
ganisationen lever farligt. 

Kommunchefen har
uppdraget att fortsätta
utreda om organisatio-
nen skall slaktas och
resterna fördelas på
kommunledningskontor,
barn- och ungdomsför-
valtningen och tekniska
kontoret. 

Förhoppningarna från förslags-
ställarna moderaterna och de
båda regeringspartierna centern
och socialdemokraterna är att
man skall kunna tjäna stora
pengar på en sådan åtgärd. 

Vi i Alvesta Alternativet är
däremot övertygade om att för-
tjänsten uteblir och att risken är

uppenbar att verksamheterna på
kultur- och fritidsområdena
urvattnas. 

I motsats till alla andra för-
valtningsområden har kultur-
och fritidsnämnden hållit sina
budgetramar trots minskad till-
delning. Den verksamhet som
ligger under nämnden är ur
kommuninvånarnas synvinkel
mycket angelägen. 

Ungdomsverksamheten inom
föreningssektorn, idrottsanlägg-
ningar, bibliotek och kulturarr-
rangemang är av stor betydelse
för invånarna. Fritiden blir mer
och mer betydelsefull och påver-
kar säkert många vid valet av
bostadsort. Utan en väl funge-
rande fritidssektor blir kommu-
nen oattraktiv och lockar knapp-
past nya bosättare. 

Vi har alltför många dåliga
exempel på verksamheter som

tidigare förts över på stora för-
valtningar. Fritidsgårdar och
skolornas fritidsledare är två
exempel där verksamheten har
stagnerat sedan den flyttades
från fritidsnämnden till skolan. 

När personalnämnden ham-
nade under kommunstyrelsen
försvann inte bara personal-
nämnden utan också alla de
ärenden som tidigare behand-
lades i nämnden. Hur kommun-
styrelsen, som knappt har tid
med det nuvarande ansvarsom-
rådet, också skulle ha tid för fri-
tidsfrågor kan man bara ställa
sig frågande inför! 

Givetvis går det alltid att fin-
justera dagens verksamhet, men
ingen kan väl inbilla oss att fri-
tidsfrågorna skulle skötas bättre
för att de hamnar på Anne-
Christine Gustavssons bord.    

Vi mår väl av fritid och kultur

Hagaparksterrängen lockar många yngre förmågor till etapptävlingarna. Alvesta FI har lyckats hålla
denna populära tävling vid liv i många säsonger och hittat många ämnen till sin övriga verksamhet.

Fullt ös ända in i mål. Viljan att kämpa väl lyser ur
alla tävlandes ansiktsuttryck i Hagaparksterrängen. 

Spontanidrotten är utbredd i hela kommunen. Verksamhet som aldrig registreras men som ändå
är i behov av anläggningar. Här spelar några tjejer beachvolley i väntan på nästa dopp.

Moheda IF:s unga killar tar sig här ann Öster och visar ingen
respekt för storebror. Ungdomsfotbollen för både killar och
tjejer är omfattande i hela kommunen

Det kan vara gott med en korv och dricka efter ett tufft
orienteringspass.



Det ser inte speciellt attraktivt att bygga på Salens strand under sådana
här betingelse. 

Kommunledningen vill
bilda en aktiebolagsrätts-
lig koncern av de helägda
kommunala bolagen.
Förutom AllboHus, de
båda energibolagen och
ARAB så skall eventuellt
också ett nytt bolag för
VA-verksamheten bildas
och ingå i nybildningen. 

Idéen bygger helt på skatteplane-
ring. Kommunen vill inte låta
något bolag i onödan betala skatt
för eventuell vinst. Det är tydli-
gen inte lika häftigt för socialde-
mokraten Anne-Christine
Gustavsson som för socialdemo-
kraten Mona Sahlin att betala
bolagsskatten som idag är 28
procent. 

Men risken blir i stället uppen-
bar att det blir hyresgästerna i det
för tillfället välmående bostads-
bolaget, som mjölkas på de
hyrespengar som annars var
avsedda för framtida behov i
AllboHus. 

Hyresgästföreningen kan
säkerligen inte se med blida
ögon på ett sådant handlande.
Framtida behov av höjda hyror
kan bli svårt för Börje Norén,
VD på AllboHus, att få med
hyresgästerna på. I synnerhet om
blotta misstanken uppstår att
delar av hyreshöjningarna går till
att täcka underskott i andra verk-
samheter. 

Vi trodde inte att kommunala
bolag var socialdemokraternas
grej. Och absolut inte koncern-
bolag för skatteplanering. Om
man vill ha möjligheten att föra
medel mellan olika verksamhe-
ter borde man i så fall satsa på
renodlad kommunal förvaltning. 

Att bolla med olika kommuna-
la bolag ger inte medborgarna
den klara insyn i kommunens
verksamhet som faktiskt är lag-
stadgad. Öppenhet med medbor-
garnas medel borde vara led-
stjärna också för dagens social-
demokrati, även på det lokala
planet i Alvesta kommun.

7

Kommunledningens syfte är att koncentrera all makt högst uppe i det här huset. En koncernbildning av samtli-
ga kommunala bolag och dessutom VA-sidan skulle tillse att man fick tillgång till ytterligare några miljoner.

Det ser inte vidare ljust ut
för regeringspartierna
socialdemokraterna, cen-
tern och folkpartiet när
det gäller kommunens
ekonomiska situation. 

Trots genomförd skatte-
höjning pekar prognosen
efter de första fyra måna-
derna på en kraftig avvi-
kelse mot budget med
hela -12,2 miljoner kro-
nor. 

Underskottet förväntas bli nega-
tivt med 6,2 miljoner och detta
trots tolv färska skattemiljoner i
fickan efter förra årets omdebatt-
terade skattehöjning. 

Socialnämnden har som van-
ligt svårast att hålla sina tillde-
lade ramar. 6,5 miljoner extra för
att klara sina åtagande, men ändå
ett befarat minus på 14 miljoner.
Skolan med samma påspädning
klarar inte heller sina ramar, -3,4
miljoner pekar underskottet mot
i deras fall. 

Siffrorna i ramtilldelningen för
2003 är inte heller hoppingivan-
de. Visserligen visar tjänstem-
annaförslaget på ett överskott
med 4 miljoner kronor. Men när
dessa siffror bygger på en tilldel-
ning för socialen, som ligger 10

miljoner under prognosen för
året, och för skolan, 4,5 miljoner
under, då måste man hissa
vanigsflagg.   

Arbetet med nästa års budget
ger inga förhoppningar att den
sittande ledningen ens har en
gnutta chans att rätta upp skutan.
Åtgärder som man säger sig ha
vidtagit visar inte på några syn-
bara resultat. 

Diskussionen om nästa års
ramar och budget har uteblivit.
När arbetsutskottet i kommun-
styrelsen för första gången skul-
le debattera frågan den 27 maj
hade majoriteten inte ens ett för-
slag. Det som visades upp var ett
rent tjänstemannaförslag utan

tillstymmelse till politisk touch.
För att undvika debatt också i
elfte timmen valde majoriteten
att lägga förslaget utan bered-
ning till kommunstyrelsen, den
sista instanse före fullmäktige.
Inget stötande och blötande av
budgeten. Inte ens en inre debatt
hos makthavarna (s), (c) och (fp)
hade förekommit. Hur kan
någon bara tro att kommunen har
en chans att utvecklas med en
sådan ledning? 

Som väl är så får det nyvalda
fullmäktige chansen att ta det
slutliga beslutet om budgeten
efter valet i höst. Det kanske kan
bli räddningen för en hårt ansatt
kommun. 

(S)katteplanering på hög nivå

Bara röda siffror i ekonomin

Hyresgäster och elkunder ska dubbelbeskattas för att klara kommunens ekonomi

Besök Alvesta Alternativets hemsida på Internet!
http://hem.passagen.se/alvesta.alternativet

Framtidens boende   
I kommunens vision 2010
talas mycket om framtida
byggnation vid Salens
strand. Alla turer kring
mögelproblem den
senaste tiden borde satt
skrämselhicka på lutt-
rade kommunala politi-
ker och tjänstemän. 

Men detta till trots tycks visio-
nen om en sjöstad längs Salens
norra stränder oförtrutet gå
vidare. Bara för att hålla minnes-
bilden vid liv så att inte historien

skall upprepa sig så vill vi gärna
delge ansvariga en minnesbild
från den gångna vintern. 

En bild som vittnar om att
mögelproblem lätt kan uppstå
om man väljer fel tomtmark vid
byggnation. Egentligen är det
underligt att vi inte förstår varför
människor i gången tid avstod
från att bygga på mark som kan
synas inbjudande en solig och
torr sommardag. 

Men med bilden av ett mark-
område under vatten borde göra
vem som helst övertygad om
olämpligheten av att bygga
bostäder på det markområdet.  



Nu är det snart val och
därför dammas åter för-
slaget om Grimslövs cen-
trum av. Grimslövsborna
lär väl vara ganska lutt-
rade vid det här laget.  

För socialdemokrater och cen-
terpartister har det blivit lite av
tradition att i valrörelse efter val-
rörelse ge löften om att nu är det
dags att rusta upp Grismlövs
centrum. 

Så snart valdagen förflutit så
har frågan lika sedvanligt lagts i
malpåse. 

Nu är det åter dags att ge nya
vallöften i samma fråga. Återstår
att se om löftena denna gång
kommer att infrias. Tredje gång-
en gillt kan väl Grimslövsborna
kanske hoppas på. Men visst
borde det snart vara dags att få
något gjort. Ett garanterat säkert
sätt för att något äntligen ska
hända är att rösta på Alvesta
Alternativet i höstens kommun-
val.

8

Gamla Torsgården blev inte den lysande affär som kommunledningen tänkt sig. Det hela slutade i konkurs utan
att några av alla fagra löften kunde uppfyllas. Nu är fastigheten åter såld. Återstår att se om historien skall upp-
repa sig.  

7 år har snart förflutit sedan löftets gav,
dryga 6 år sedan vattnet skulle fyllts på.

Tommy Mases, (s), sitter fortfarande vid rodret,
men varmvattenbassängen är frånvarande.

Räddningstjänst med förhinder
Turerna kring Värends
Räddningstjänstförbund
går vidare. Den i all hast
påkomna sammanslag-
ningen av Växjös och
Alvestas räddningstjän-
ster visar sig ha många av
de brister som det var-
nades för. 

Inte minst ekonomin
visar sig redan vara en
stötesten. Alvesta kom-
munen tvingas nu skjuta
till 600 000 kronor utöver
budgeten för att förbun-
det skall klara sina åta-
gande. 

Det är en lite högre siffra än de
Alvesta alternativet varnade för
inför sammanslagningen. Då har
ändå Växjö tagit på sig det fulla
ansvaret för ökade hyreskostna-
der i samband med utbyggnaden
av huvudstationen i Växjö.

Mer pengar till utbildning var
ett av kraven från räddningsför-
bundet, men efter att ha sett de
kraftiga löneökningar som
kommit Växjö-befälen till del så
är man frågande till om pengarna
verkligen kommer att räcka till
mer utbildning. Alvesta-befälen
har ett tvåårigt avtal som gör att
deras lönehöjning i de flesta fall
var försumbar. 

Det knorras också en hel del

ute på stationerna i kommunen.
Grimslöv har fått mindre
övningstid, insatsstyrkan i
Alvesta har dragits ned genom
att ingen reserv kallas in när
någon vakans uppstår. Därför
kan rökdykning inte längre göras
av två av varandra oberoende
styrkor. 

TANKBIL
Materiel har förflyttats och for-
don har lånats med eller utan för-
handsbesked. Härom veckan
fick ett manskap rycka ut till en
trafikolycka med en tankbil
beroende på att man flyttat en av
Alvestas släckbilar till en ort i
Växjö kommun. 

Man kan naturligtvis har för-
ståelse för att man måste flytta
fordon till platser som av någon
anledning saknar fordon för
dagen. Men vi har svårt att se
varför man i detta läge väljer att
ta bilen från Alvesta med de
riskfaktorer som finns här när
man har extra fordon i till exem-
pel Lammhult. 

Klagomål kommer också från
företag i kommunen som redan
upptäckt försämrad service när
det gäller brandsyn och rådgiv-
ning. Brandsynen var ändå en av
käpphästarna när fördelarna med
en sammanslagning diskute-
rades. Den smidighet som tidi-
gare fanns är nu som bortblåst. 

Den nya organisationen för
befäl i beredskap blev inte lång-

varig. Efter att räddningschefen
Jörgen Walldén satt organisatio-
nen i sjön den 2 maj tog det bara
ett larm och två timmar innan
förbundets ordförande Åke
Ericsson beordrade helt om. 

KONTRABESKED
SOS Alamering fick kontrabe-
sked att återgå till den gamla
ordningen och den sannolikt kor-
taste ledningsorganisationen i
världshistorien var till ända.

Kanske till och med något för
Guinness rekordbok. 

Slutsatsen av detta misslyck-
ande är en allvarlig förtroende-
kris i den absolut högsta ledning-
en. Att förbundsordföranden,
socialdemokraten Åke Ericsson,
Växjö, avbryter en process som
räddningschefen precis dragit
igång, är ingen normal företeelse
som kan förbises utan några kon-
sekvenser. 

Om inte annat så förbrukade
Åke Ericsson  räddningschefens

förtroendekapital på nolltid. 
Alvesta kommuns invånare

har dyrt fått betala inträdet i
räddningstjänstförbundet. Nästa
år får vi ytterligare en påspäd-
ning av kostnaderna samtidigt
som vi upplever klara försäm-
ringar av den räddningstjänst vi
hade före sammanslagningen.
Det är kanske dags att börja för-
bereda ett lika snabbt uttåg som
intåg i förbundet innan vi har
brandskattats på vår egen säker-
het. 

Än så länge har vi fast anställd räddningstjänstpersonal kvar i Alvesta. Det kan vi skatta oss lyckliga åt som vid
denna utryckning till ett falskt larm på Bryggaren. Snart lär vi inte få se chefsbilen längst fram vid larm. 

Centrum i Grimslöv är sig likt trots flera valrörelser med fagra löften
om stora förändringar. 

Grimslövs centrum


