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Cirkus i skolbesluten
Centerns förslag om att
bygga en ny F-3 skola på
öster i Alvesta slog ned
som en bomb bland lutt-
rade kommuninvånare. 

Efter nedläggningen av
Stenlyckeskolan för något
år sedan var det knappast
en nybyggnation kom-
muninvånarna väntat sig. 

Reaktionen blev därför också
därefter. Halvt chockade hördes
kommentarer från folk om att nu
hade man väl ändå tagit sig vat-
ten över huvudet. 

Man förstod varken ut eller in.
”Var det inte så att man lade ned
Stenlyckeskolan för att lokalerna
inte behövdes?” ”Är framförhåll-

ningen verkligen inte bättre!”
hördes från annat håll. 

Reaktionen från de andra parti-
erna i majoriteten och socialde-
mokraterna gjorde inte saken
bättre. Vis av förra valrörelsen då
centern tog hem röster på
Mohedaskolan ställde sig övriga
borgerliga partier bakom centern. 

Socialdemokraterna försökte i
hast ta initiativet genom att för-
söka påskynda byggnationen. Att
allmänheten var klyftigare än så
missade dessa partier helt. Istället
framstod hela historien som ett
dåligt clownnummer på en cirkus
där publiken inte visste om de
skulle skratta eller gråta.   

Sidan 3

Första friskolan i
kommunen invigd

Landshövding Lars-Åke Lagrell håller invigningstalet för byskolan Blenda. Den första friskolan i Alvesta komm-
mun på grundskolenivå.

Kommunalrådet Karin
Vernersson, (c), och oppo-
sitionsrådet Anne-
Christine Niklasson, (s),
lyste med sin frånvaro då
den första friskolan på
grundskolenivå i kommu-
nen invigdes av landshöv-
dingen. 

Lyste med sin frånvaro
gjorde dock inte solen,
som sken i kapp med ele-
ver, lärare, friskoleför-
eningens styrelse och
många andra. 

Lars-Åke Lagrell höll invigning-

stalet, som ingav inspiration inför
den framtid som drog igång den
22 augusti. 

Det har gått mycket troll i arbe-
tet, men nu har det äntligen lett
fram till att starten har gått för
friskolan Blenda. 

Miljön på Grimslövs
Folkhögskola lär smitta av sig på
de 20 elever som är de första ut i
friskoleverksamheten. Ljusa fina
lokaler och härliga grönytor utan-
för fönstret ger inspiration till
studieframgångar. 

Denna härliga augustikväll gav
friskolan Blenda en härlig start på
sin verksamhet. 

Sidorna 4 och 5

En ofulländad förbindelsebro mellan gymnasieskolan och Stenlyckeskolan är signifikativt för den skolpolitik som
förts den senaste mandatperioden.



Något samarbete på lokal
nivå hos de borgerliga blir
det inte inför valet i
Alvesta kommun. Trots
den intensiva kampanj
som riksorganisationerna
bedriver avstår man i
Alvesta för att hänga på. 

Det är centern som stoppat upp
alliansarbetet i Alvesta kommun
och vill köra ett eget race på det
lokala planet. 

Varför ställer sig många frå-
gan? Det vore ett ypperligt till-
fälle att rida med på den våg som
de borgerliga partierna försöker
åstadkomma på riksplanet. Men i
Alvesta handlar det om makt. 

Centern har alltid återfunnits

vid rodret och det vill man inte
gärna ändra på inom partiet. 

Tydligen är makten viktigare
än ideologin. För centern är det
inte så viktigt om samarbetspart-
nern kommer från vänster eller
höger bara man får sitta kvar vid
makten. 

Det gör att väljarna i Alvesta
kommun går en oviss framtid till
mötes. Liksom centern får också
väljarna vänta på resultatet innan

man vet om de går till vänster
eller höger. 

Det är fullt förståligt att de
nuvarande samarbetspartierna är
frustrerade över centerns ovilja
att välja sida. I synnerhet som de
borgerliga partierna så lojalt ställt
upp för centern under den gångna
mandatperioden. Det kan straffa
sig hårt för centern om borgerliga
väljare blir osäkra på åt vilket
håll partiet vänder sig efter valet.  
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Skolpolitiken dyr historia för skattebetalarna

Att komma underfund med vad den politiska majoriteten i
Alvesta sysslar med när det gäller skolfrågor är sannerligen
inte det lättaste. Knappt har centern hunnit driva igenom en
nedläggning av Stenlyckeskolan förrän man tog beslut om att
flytta paviljongen vid samma skola till Prästängen för dyra
pengar. Någon verkställighet av flyttningen har inte kunnat
skönjas trots att skolstarten står för dörren och lokalbristen är
akut. Någon ändring av flyttbeslutet har inte aktualiserats när
centern gör utspel om att bygga en ny F-3 skola på öster. Utan
att blinka följer de borgerliga stödtrupperna centern i kölvatt-
net. Till och med socialdemokraterna får eld i baken och till-
styrker förslaget. 

Samtidigt står betydande lokaler tomma på gymnasieskolan.
Den paviljong som skulle flyttas står användbar i omedelbar
närhet och Stenlyckeskolan finns fortfarande kvar som en
resurs som används av ett dittvingat Allbo Lärcenter. På
Fabriksgatan står Allbo Lärcenters lokaler tomma med ytterli-
gare ett års betald hyra av kommunen.

I söder har kommunledningen målat in sig i hörnet genom att
med alla medel försöka stoppa etableringen av en friskola för
F-6. Genom att vägra samarbeta har kommunen nu fått ytter-
ligare en lokalkostnad på halsen medan landstinget som ägare
till Grimslövs Folkhögskola kan vara nöjda med nya intäkter
för lokaler och mat. 

I Moheda har centerns vallöfte 2002 blivit en dyr historia för
kommuninvånarna. Så dyr att man ännu idag inte vågat göra
en slutredovisning av kostnaderna som i inledningsskedet
angavs till tio miljoner kronor, men som utökades till sjutton
när så kallat eftersatt underhåll plussades på. Nu visar i stället
siffrorna på en slutkostnad närmare trettio miljoner kronor,
vilket knappast är något man vill visa för väljarna före valet.
Även om centern bär huvudansvaret för denna kostnadsför-
dyrning så kan varken de övriga borgerliga partierna eller
socialdemokraterna krypa ifrån sitt delansvar eftersom man
stött projektet utan att följa upp kostnadsutvecklingen. 

Dessa ekonomiska felkalkyler har kostat eleverna betydande
neddragningar i form av sämre undervisningsmaterial, all-
männa besparingar men framförallt minskad lärarpersonal.
Och nu är man på gång igen trots att man som Karin
Vernersson, (c), Anne-Christine Niklasson, (s), Harald
Bergström, (kd) och Gerd Gränfors, (fp), står i begrepp att dra
sig tillbaka efter valet. 

Är det nödvändigt att gräva ned ytterligare kapital i nya skol-
byggnationer samtidigt som man har tomma lokaler bara ett
par kilometer från Prästängsskolan. Är det verkligen så smart
att bygga en ny F-3 skola när alla som besökt Prästängen vet
att lokaliteterna är speciellt trånga för de äldre eleverna, som
kräver betydligt större klassrum än de i klasserna F-3.

Med facit i hand kan man konstatera att Alvesta Alternativet
inte hade alltför fel när man vid beslutet om Prästängen drev
linjen att bara bygga för F-6. Detta är också den enklaste och
mest geniala lösning även idag. På nolltid kunde klasserna 7-9
vid Prästängen flyttas till Gymnasieskolan/Stenlyckeskolan och
på så vis frigörs de utrymmen som så väl behövs på
Prästängen. 

Med majoritetens och socialdemokraternas nya förslag om en
helt ny skola måste dagens elever vid Prästängen leva ytterli-
gare några år med lokalbristen. Samtidigt kan nya kostsam-
ma investeringar medföra ytterligare besparingar på skolverk-
samheten.

Om inte kommuninvånarna, efter alla dessa turer inom skolan,
totalt tappat förtroendet för den borgerliga majoriteten och
socialdemokraterna då lär man ha tålamod än vad som är nor-
malt. Det behövs verkligen politiker med organisationsförmå-
ga och kreativt tänkande om skolan i Alvesta kommun skall
kunna ge eleverna de förutsättningar vi alla kräver.      

Kvalitetsgarantin

Ingen borgerlig allians i Alvesta

Förra året blev vi frälsta
med ett antal fina färg-
broschyrer från kommu-
nen. Närmare bestämt
elva stycken olika utgåvor
har vi hittat vilka beskri-
ver garantier för oss vanli-
ga invånare i våra kontak-
ter med kommunen.

De garantier som utlovas i dessa
broschyrer är av varjehanda
karaktär. Om du till exempel
ringer lovar man att någon på den
avdelning du söker skall svara,

men gör de inte det så lovar man
i alla fall att du skall kunna lämna
ett meddelande! 

Har du dessutom en enklare
fråga eller ärende så besvaras den
omgående eller i alla fall inom tre
arbetsdagar. Garantier som i de
flesta företag är självklara och
utgör grunden för att verksamhe-
ten skall fungera måste kommu-
nen lägga årsarbeten på och
trycka dyra broschyrer. 

I broschyr efter broschyr hittar
man exempel på självklarheter
som tydligen inte var självklara
för respektive förvaltning vid
framtagandet. Eller var det precis

tvärtom. Att begränsa klagomå-
len. Står det att grönområdena
bara klipps tre gånger på en
säsong så är det inte lönt att klaga
över att det ser igenvuxet ut sam-
tidigt som det också begränsar
ambitionshöjningar.  

Det är många bäckar små som
blir till en stor å. Likadant är det
med utgifterna. Alvesta
Alternativet är av tradition inrik-
tade på att använda varje krona
på rätt sätt. Bara tryckkostna-
derna för broschyrmaterialet
skulle gjort bättre nytta som skol-
böcker.  

Stort och dyrt nummer om självklarheter

Bland våra sparade urklipp hittar
vi en insändare i Smålandsposten
från november förra året angå-
ende förbättrade kommunikatio-
ner. Författare är Bengt Eriksson,
Växjö, doktorand i företagseko-
nomi med inriktning på organisa-
tion och strategi i infrastruktur-
systemet. 

Vad vi fastnade för var att han
tydligen ansåg att Växjös snabb-
tågsförbindelse var alltför skrala
men att man lätt skulle kunna
förbättra dem. Hans åtgärd var
enligt honom genial och enkel.
Man döpte bara om Alvesta till
Växjö Väst – Alvesta och på så
vis skulle Växjö kunna ståta med
egna snabbtågsförbindelser! 

Om vi i Alvesta kunde ta till
oss lite av dessa idéer så kunde vi
i ett hux ha en internationell flyg-
plats i form av Alvesta Syd –
Kastrup eller en hamn Alvesta
Väst – Göteborg eller ytterligare
en hamn Alvesta Öst –
Karlskrona. Om vi spände
musklerna lite kunde vi rent av
bli kunglig huvudstad Alvesta
Norr – Stockholm. 

Stolta ambitioner

En rad broschyrer om kvalitetsgarantier som till stor del är rena självklar-
heter har tryckts upp av kommunen. Vi i Alvesta Alternativet menar att det
hade varit bättre om man tryckt skolböcker.
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Kommunens beslut om
skolbyggnationer och
skolnedläggningar börjar
alltmer diskuteras ute
bland väljarna. Man får
inte ihop ekvationerna
som de politiska besluten
skapat. Råder det brist på
pengar är det naturligtvis
väldigt svårt att förstå hur
man räknar i kommunen
när man å ena sidan drar
in på lärartjänster för att i
nästa andetag skapa
ökade driftkostnader
genom nybyggnationer. 

Nedläggningen av Stenlycke-
skolan beskrevs före beslutet som
en god ekonomisk affär. Man
skulle spara in hyran för Allbo
Lärcenter på 600 000 kronor per
år. Den besparingen kommer man
att göra, men först efter juli 2007
eftersom man glömde säga upp
avtalet i tid och hyrestiden för-
längdes automatiskt. 

Vad man däremot inte kalkyle-
rade med var ombyggnadskostna-
der på Stenlyckeskolan för vux-
enutbildningen. Redan detta tog
bort stora delar av hyresförtjän-
sten. Dessutom tillkommer en
byggnation av en förbindelseled

mellan gymnasieskolan och
Stenlyckeskolan, som det beslu-
tades om utan att någon egentli-
gen vet behovet av den! Nu ver-
kar denna byggnation ha avstan-
nat efter att man frilagt berggrun-
den. Kostnaderna för detta kan
skena och lär med lätthet äta upp
resten av den tänkta hyresvinsten. 

När nu nedläggningen av
Stenlyckeskolan är genomförd
räcker inte skollokalerna på
Prästängen till, vilket man nu vill
åtgärda genom en ny F-3 skola.
Kostnader på 25-30 miljoner kro-
nor medför kapital- och
driftskostnader med mellan två
och en halv till tre miljoner kro-
nor. Utgifter som måste vägas in i
Stenlyckeskolans nedläggning.
Den goda ekonomiska affären är i
detta skede rena katastrofekono-
min. Ökade kostnader med två

och en halv miljoner kronor inne-
bär i förlängningen nya bespa-
ringar på personal och material.

Även om kommunalrådet
Karin Vernersson, (c), hävdar att
det var rätt beslut som fattades, så
kan vem som helst räkna ut att det
idag till och med skulle vara bil-
ligare att flytta tillbaka Allbo
Lärcenter till Fabriksgatan och
återöppna Stenlyckeskolan än att
bygga en ny skola på öster i
Alvesta. 

Det ekonomiskt mest fördelak-
tiga är att inrymma årskurserna 7-
9 från Prästängen i gymnasiesko-
lan och Stenlyckeskolan.
Paviljongen vid Stenlyckeskolan
står idag tom och skulle kunna
utnyttjas på plats istället för att
flyttas till Prästängen, vilket var
tanken i inledningsskedet.  

Centern och övriga bor-
gerliga partier proklame-
rar lagom till valet att
utrymmesbristen på Präs-
tängsskolan skall lösas
genom en nybyggd F-3
skola med placering
någonstans norr om
Aringsgården i östra
delen av Alvesta tätort.

Ett förslag tvärs emot
nedläggningen av Sten-
lyckeskolan. 

Socialdemokraterna var inte sena
att hänga på. För att inte komma
efter i valdebatten ville man
också skynda på beslutet. Glömt
var att man nyligen lagt ned
Stenlyckeskolan efter vilda pro-
tester från elever, föräldrar och
lärare. 

Man måste starkt ifrågasätta
hur man ena dagen kommer fram
till att man har för mycket skollo-

kaler i Alvesta för att nästa dag
inse att man har för lite. Precis det
som föräldrarna vid Stenlycke-
skolan konstaterade i samband
med nedläggningen har nu
inträffat. En trångbodd skola,
som Prästängen, blir inte mindre
trångbodd när man tillför elever
från Stenlyckeskolan. Samma
politiker, som då talade om att
skolor inte skall vara större än 8-
9 kvadratmeter per elev, ondgör
sig nu över att ytorna inte är 14-
15 kvadratmeter per elev på
Prästängen.

EXTREMT TRÅNGT
Samtidigt borde samma politiker
också inse att lokalproblemet är
som störst idag och inte om tre,
fyra år när en ny skola är färdig
att tas i bruk. Dessutom vet alla
som har med Prästängsskolan att
göra att det är de små klassrum-
men som är ett av problemen.
Skolan är från början byggd som
låg- och mellanstadieskola och
inte för högstadieelever, vilket
har inneburit att det blir extremt

trångt i de äldre elevernas klass-
rum. Den senaste nybyggnatio-
nen, det så kallade E-huset, är i
första hand avpassat för F-3 verk-
samhet och i ljuset av detta ter sig
en nybyggnation av en F-3 skola
ännu mer obegriplig. 

Genom en placering norr om
Aringsgården av den nya skolan
och en flytt av F-3 verksamheten
dit kommer nya frågeställningar.
Skall också fritidsverksamheten
flyttas med eller ska eleverna ta
sig till Prästängen efter skolda-

gens slut och hur har man tänkt
när man placerar en skola för de
yngsta i ena änden av upptag-
ningsområdet? 

Faktum är att många av ele-
verna bor i de södra delarna av
området, vilket kommer att inne-
bära att de minsta eleverna får
betydligt längre till skolan än i
nuläget.

STOR RÖRA
Mitt i denna röra pågår en ständig
kamp med ekonomin. Inte lär det

bli bättre när man ökar hyreskost-
naderna för skolverksamheten
genom en nybyggnation på 25-30
miljoner kronor.

Detta innebär att skolan får
ökade driftkostnader med två och
en halv till tre miljoner kronor.
Hur många lärartjänster måste
bort för att täcka politikernas fel-
kalkyler denna gång? En sak står
dock fullkomligt klar nämligen
att innehållet i skolan knappast
kommer att bli bättre.

Skolpolitiken har havererat

Miljonrullningens politik

Prästängsskolans äldre elever skulle säkert uppskatta att få lämna trängseln på Prästängen för att gå i gymnasi-
eskolans lokaler.

Fakta om Prästängsskolan

Efter alla problem med skolan under årens lopp med mögel
och utrymmesbrist hopar sig fortfarande frågetecknen runt
skolan.

Trängseln på skolan är värre än någonsin inte minst med bak-
grund av att Stenlyckeskolan stängdes och fler elever överför-
des till Prästängsskolan. Kommunens majoritet drev för några
månader sedan igenom att den paviljong som finns vid
Stenlyckeskolan skulle flyttas till Prästängsskolan för att pro-
visoriskt lösa en del av lokalbristen. Detta beslut har inte
genomförts. 

Alvesta Alternativet drev förslaget om att låta klasserna 7-9
flytta till lediga lokaler i gymnasieskolan för att på så vis utan
större kostnader ge Prästängsskolan drägliga utrymmen för
sin skolverksamhet. Alternativet hävdade att om inte lokalite-
terna räckte till i gymnasieskolan fanns också paviljongen,
som skulle flyttas, att tillgå utan att stora kostnader för flytt-
ningen behöver tas i anspråk. Dessutom finns också utrym-
men i Stenlyckeskolan. 

Centern har föreslagit ytterligare en ny skola i anslutning till
Aringsgården. Ett förslag som är besynnerligt eftersom man
bara för en kort tid sedan drev igenom en nedläggning av
Stenlyckeskolan. Någon ny skolbyggnation behövs inte om
man istället väljer att gå på Alvesta Alternativets förslag. 

Prästängsskolan blev alldeles för liten redan innan den var färdig genom
misslyckade politiska beslut.

Nedläggning och nybyggnationer varvas av borgerliga majoriteten

Paviljongen som beslöts flyttas till Prästängen står nu tom och innehållslös
vid Stenlyckeskolan. Eleverna har flyttats till Grönkullla medan flyttbeslu-
tet för paviljongen har upphävts.
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Inramningen kunde inte
vara mer perfekt än när
friskolan Blenda invigdes
den sjunde augusti av
landshövding Lars-Åke
Lagrell. 

Solen lyste över ett sommarfagert
Grimslöv och kvällen var varm. I
kapp med solen lyste föräldraför-
eningens styrelse med Mia
Andersson i spetsen, lärarkåren,
friskolans första elever och en
mängd föräldrar, anförvanter och
intresserade.  

Uppslutningen var stor och de
närvarande fick ta del av ett
invigningstal från Lagrell när
denne är som bäst, nämligen när
han talar fritt ur hjärtat. Hans

manusstöd var orört när talet var
färdigt. Lappen kom upp enbart
för att kontrollera att han inte
glömt något. 

TACK TILL MÅNGA
Invigningen inleddes annars med
att Mia Andersson, friskoleför-
eningens ordförande hälsade alla
välkomna och framförde tack till
framförallt styrelsens närmaste,
vilka fått stå tillbaka under arbe-
tet med friskolebildandet. Hon
framförde också tack till företag
och enskilda, som bidragit med
insatser av olika slag. Även de
som inte varit så positiva fick ett
tack för att det hade tvingat för-
eningen till att undersöka fakta
extra noga.  

Naturligt för Lagrell var att han

liknade föräldrainitiativet till
friskolan med den svenska idrot-
tsrörelsen. 

– När man vill ha något uträttat
så går man ihop och gör något
tillsammans, sa han. 

Lagrell gladde sig naturligtvis
också åt att skolan lovar att satsa
mycket på idrott och hälsa vilket
valet av lärare ger en fingervis-
ning om. 

Både Mia Wallin och Caroline
Krig har idrott som sina ämnen
och med tillgång till Grimslövs
Folkhögskolas sporthall borgar
allt för att den delen av verksam-
heten kommer att genomföras
helt enligt planerna. 

Lagrell talade sig varm för
friskoletanken och sade sig själv
kunna placerat sina tre pojkar på

skolan om det nu inte vore för att
de redan var i vuxen ålder. 

VISION
Rektor Märit Hellström fick
också chansen att presentera sig
och sin lärargrupp för de närva-
rande. Hon berättade också om
sin vision till en skola där peda-
goger och barn arbetar tillsamm-
mans för att ta fram nyfikenheten,

skapandekraften och glädjen i
lärandet. 

När Lagrell efter ett visst
besvär lyckats klippa bandet
framför dörren till gamla rektors-
bostaden på folkhögskolan, var
det fritt fram för alla att beskåda
de nya lokaliteterna och de grön-
ytor, som från och med den 22
augusti är den första friskolan på
grundskolenivå i kommunen.   

Friskolan Blenda
frisk fläkt i söder

Turerna kring skolorna i söder

Landshövding Lars-Åke Lagrell har just klippt bandet och förklarat bysko-
lan Blenda invigd i den gamla rektorsbostaden på Grimslövs folkhögskola.

Fakta friskolor

Alvesta Alternativets hållning till skolverksamheten i södra
kommundelen har hela tiden varit att behålla F-6 verksamhet.
Syftet har varit att få en enhetlig linje över hela kommunen
samtidigt som vi tagit fasta på Skolverkets bedömning när det
gäller friskolor. Verksamheten får inte bli för koncentrerad till
ett fåtal årskullar. Skolorna blir mycket känsligare för tillfälli-
ga nedgångar i elevunderlaget ju färre årsklasser den har. 

Vi vill också undvika långa transporter för de yngsta eleverna. 

När kommunen inte kan uppfylla dessa krav stöder vi en föräl-
drastyrd friskola som på sikt kommer att uppfylla vårt krav på
F-6 verksamhet också i den södra delen av kommunen. 

På samma sätt stöder vi friskolor även i andra delar av kom-
munen.

Många intresserade hade samlats när den första friskolan på grundskole-
nivå i Alvesta kommun invigdes

Högtidligt när Lagrell invigde i Grimslöv

När kommunfullmäktige
tog beslut om F-3 verk-
samhet i Västra Torsås
och Lönashult innebar det
också ett första steg mot
nedläggning av en eller
båda enheterna. 

Enheterna blev så små att ele-
verna fick problem med avsaknad
av jämnåriga kamrater i skolan.
Samtidigt lyfte man in dagisverk-
samhet i skollokalerna och
krympte utrymmena för skolan. 

Idag går det inte att utvidga F-3
verksamheten i vare sig Västra
Torsås, Lönashult eller Slätthög
till F-5 eller F-6 på grund av
lokalbrist. I Västra Torsås kan
man ännu göra en utvidgning
möjlig om man inte fullföljer
ombyggnadsbeslutet av gamla
lärarbostaden till bostäder utan
använder denna för skolverksam-
het. 

När en del föräldrar inte var
nöjda med kommunens beslut om
neddragning av skolverksamhe-
ten i söder utan började arbeta för
en friskola var kommunledningen
mycket negativ. Så negativ att
man till varje pris försökte för-
svåra en tillkomst av friskolan.
Detta  trots att samtliga partier,
som är representerade på rikspla-
net, där är för friskolor. 

Detta motstånd fick till följd att
kommunen inte ville ställa loka-
ler till förfogande för friskolan.
Följden blev att landstinget
genom Grimslövs Folkhögskola
blev hyresvärd för byskolan
Blenda, vilka fick ypperliga

skollokaler till sitt förfogande i
gamla rektorsbostaden samt till-
gång till skolmatsal och sporthall
på folkhögskolan. Ett mindre
lustigt resultat för kommunen är
att de hyresintäkter man kunde
fått från friskolan tar nu
landstinget hand om.

Tyvärr är inte turerna riktigt
slut trots att friskolan nu är igång.
Elevsituationen i Västra Torsås
och Lönashult är ännu lite oklar.
Dock innebär tappert på 20 elever
att båda de här skolorna får min-
dre elever. Vad följden blir av
detta är ännu oklart och lär bli
obesvarade till efter skolstarten

på grund av att barn och ung-
domsnämnden skjutit på sina
möten i augusti. 

Först i slutet på månaden har
arbetsutskottet sitt möte och det
betyder att skolstarten då redan
skett. Nämnden kommer att
sammanträda först den 15 sep-
tember. Situationen borde inne-
burit att ordföranden Hagart
Valtersson, (c), istället tidigare-
lagt sammanträdena, så att ele-
verna och deras föräldrar vid de
här båda skolorna fått klara
besked om förutsättningarna
redan före skolstarten. 

Friskoleföreningens ordförande Mia Andersson och lärarna Mia Wallin
och Caroline Krig lyser i kapp med solen denna vackra invigningsdag.

Valsedlar
finns i vallokalerna och i valstugan vid mitt emot ICA
i Alvesta.
Du kan även ringa till Peter Johnsson, 0472-141 52
eller Lars-Olof “Zona” Franzén, 0472-55 03 10.
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Alvesta kommun upvaktade
När landshövdingen
invigde friskolans lokaler
på Grimslövs folkhögsko-
la var många nyfikna på
hur kommunens politiker
skulle hantera sina
inbjudningar. 

Detta med tanke på det massiva
motstånd som de borgerliga parti-
erna och socialdemokraterna gett
prov på under processens gång. 

Därför var det positivt när
barn- och ungdomsnämndens
ledning med ordförande Hagart
Valtersson, (c), vice ordförande
Stig Jacobsson,(fp), och förvalt-
ningschefen Lenah Thuresson
kom och uppvaktade den nya
friskolan med blommor. I sitt
följe hade man Mats Johnsson,
(m), förste vice ordförande i
kommunstyrelsen, som hade kal-
lats in för den här uppgiften.

Men bygdens politiker lyste

mangrant med sin frånvaro, vilket
är mer än besynnerligt eftersom
det är valår och viktigt för de
lokala politikerna att visa upp sig.
Framförallt saknades centerns
starke man i form av Sven
Sunesson och en annan aspirant
på ledande befattningar efter
valet, socialdemokraten Lars-
Olof Pettersson. Inte heller Per
Ribacke, (s), som är suppleant i
barn och ungdomsnämnden och
synnerligen aktiv i skolfrågorna i
söder, fanns på plats. 

Mest anmärkningsvärt var ändå
att kommunalrådet Karin
Vernersson, (c), valde att kalla in
Mats Johnsson, (m), för uppdra-
get trots att hon själv hade
semesterjouren den här veckan
när invigningen ägde rum. Att
oppositionsrådet Anne-Christine
Niklasson, (s),  heller inte var
närvarande var signifikativt för
socialdemokraterna, som inte
hade skickat någon av de sina till
invigningen. 

Buns ordförande Hagart Valtersson, (c), kommunstyrelsens förste vice ordförande Mats Johnsson, (m), förvalt-
ningschef Lenah Thuresson och BUN:s förste vice ordförande Stig Jakobsson, (fp), lyssnar med spänning på lands-
hövdingen Lars-Åke Lagrells invigningstal av friskolan Blenda. 

Alvesta kommuns el-ljus-
spår är en dyster historia.
Sedan fritidsnämnden
försvann och tekniska för-
valtningen tog över ansva-
ret för kommunens idrot-
tsanläggningar har de
lämnats åt sitt öde. 

Drygt ett och ett halvt år har gått
sedan stormen Gudrun la flera av

spåren i spillror och inget eller
allt för lite har gjorts för att åter-
ställa dem.. 

Hagaparken i Alvesta har prio-
riterats medan Vislanda och
Hjortsberga fortfarande har
resterna av el-anläggningen ligg-
gande utspridda i terrängen. Även
om man nu prioriterar på förvalt-
ningen borde man kunnat sätta in
lite folk att plocka bort avslagna
stolpar, sönderslagna lampor och

nedfallen elkablar. Det är ingen
vacker syn som möter besökarna
när man tar sig runt i spåren. 

Tekniska förvaltningen har
dessutom sänt signaler om att
man på grund av kostnadsskäl
inte vill reparera anläggningarna
igen utan flytta belysningen till
ett nytt spår vid Vislandaskolan
respektive strandpromenaden i
Hjortsberga. När det gäller det
senare borde man i alla fall varit
så snabbtänkta att man lyft frågan
innan strandpromenaden färdig-
ställdes tidigare i somras.

Ett sådant förslag innebär näm-
ligen att man måste plöja ned
kabel i gångbanan, vilket kom-
mer att kräva mycket återställ-
ningsarbete på det nylagda spåret.
I Vislanda anger man att skolan
får nytta av att man flyttar belys-
ningen till ett delvis nytt spår i
Skolskogen. Hur förvaltningen
tänker i det fallet är svårförståligt
eftersom skolverksamhet knap-
past bedrivs på tider då det krävs
belysning i spåret. Den behövs
för de yrkesarbetande som inte
har andra möjligheter att bedriva
motion än efter arbetsdagens slut.  

Tekniska förvaltningen har
också genomfört den nedlägg-
ning av el-ljuset i Spånen som
beslutades av besparingsskäl
redan före stormen. Spåret skall
dock behållas öppet för dagakti-
viteter, vilket i så fall kräver ett
visst underhåll. Av detta syns inte
många tecken. Det en gång så fint
underhållna spåret börjar så sak-
teliga växa igen för att på sina
håll bara utgöra en smal stig.  

Kommunstyrelsen som idag är

politiskt ansvarig för fritidsfrå-
gorna och idrottsanläggningar har
sedan man tog över ansvaret haft
få fritidsfrågor på dagordningen.
Kunskapen hos kommunledning-
en verkar minst sagt bristfällig
när det gäller fritidsfrågor i stort
och än mindre när det gäller de
olika verksamheterna. 

Dagens stillasittande arbeten
kräver mer och mer utrymme för
motion av olika grad. Alvesta
kommun har varit bra utrustade
med el-ljusspår av hög kvalitet.
De har varit anlagda i vacker

miljö, med varierande kupering
som gett utövarna det behov av
utmaning som krävs vid all
motionslöpning. Dessutom har de
varit väl utnyttjade som prome-
nadstråk. 

Både kommunledning och
tekniska förvaltningens ledning
måste sätta sig in i frågan och
lyssna till invånarnas önskemål
om att motionsspåren återställs i
samma fina skick som de var i
innan stormen Gudruns härjning-
ar.

Idag får löparna anpassa sitt motionerande till dagtid eller helgtid eftersom
belysningen på spåret i Spånenområdet är nedlagd. Ännu 1,5 år efter stor-
men Gudrun så ligger nedfallna stolpar och ledningar kvar i Hjortsbergas
el-ljusspår.

Motionsspåren en skandal för Alvesta kommun

Fakta elljusspår

Stormen Gudrun ställde till det ordentligt för alla motionärer i
kommunen. De flesta av kommunens el-ljusspår blev obrukba-
ra. Spånen, Vislanda och Hjortsberga har ännu idag inte fått
tillbaka belysningen. Det som klarade sig bäst var
Hanaslövsområdet och sträckan Spånen - Hanaslöv där alla
kablar var nergrävda. Moheda blev mindre åtgånget medan
Hagaparken fått rustas upp rejält.

När Vislanda och Hjortsberga skall renoveras är ovisst.
Tekniska förvaltningen vill spara pengar genom att flytta
belysningen till Vislanda-skolan respektive strandpromena-
den i Hjortsberga. Dessa spår blir betydligt kortare och därför
billigare att anlägga. Däremot utgör de inget alternativ till
motionsspår eftersom de helt saknar kupering. 

Alvesta Alternativet vill omgående restaurera Vislanda och
Hjortsberga på befintliga platser eftersom vi anser att de
utgör en del av den friskvårdsatsning som vi vill åstadkomma
i Alvesta kommun.  Vi vill också riva upp beslutet att Spånens
el-ljus läggs ned.

Men kommunalråden Vernersson (c) och Niklasson (s) nobbade

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften är bara 10 kronor.
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8
Glöm inte ange namn och adress!
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Efter åtskilliga hundra-
tals timmars ideellt arbete
ligger nu strandpromena-
den längs Sjöatorpssjön i
Hjortsberga färdig. 

Promenadvägen ringlar sig
idylliskt fram längs strandkan-
ten från Losbadet förbi
Hjortsbergagården och dess
scoutlägerplats. Vidare runt sko-
lan och Hjortsberga gamla bad-
plats fram till sågverkstomten.
Här tar Ingvar Roos egen bygg-
nation vid och vägen fortsätter
runt sågverkstomten fram till
Gullis kvarn. 

Redan nu har strandpromena-
den blivit den naturliga prome-
nadvägen för Hjortsbergaborna
när det är dags för kvällsprome-
naden. Vägen har också fört
med sig att det numera är lätt att
ta sig ned till sjön på platser som
tidigare var svårtillgängliga. 

Många pluseffekter kan
räknas in. Skolan nyttjar strand-
promenaden för sina elevers
dagliga promenader.
Hjortsbergagården har fått ytter-
ligare en uppskattad attraktion

åt sina besökare. Ett extra plus
utgör det faktum att ytan av
stenmjöl gör det enkelt att dra
barnvagnar och rullstolar längs
stranden. Inte minst viktigt för
Hjortsbergagården med dess
konferens- och lägerverksam-
het. Strandpromenaden har
också inneburit att man fått kor-
tare förbindelseväg mellan de
olika platserna i samhället. 

Kräftfisket, som samhällsför-
eningen bedriver, har genom
färdigställandet fått mycket bra
tillgänglighet till hela kräft-
fiskevattnets strand. Tyvärr så
har kräftorna minskat drama-
tiskt de två senaste säsongerna
vilket i år inneburit fiskestopp.
Men man hoppas åter på fiske
kommande år.

För er som verkligen upp-
skattar att höra kluckandet mot
stenarna och se solnedgången
vid en sjöstrand är det att
rekommendera en långsam pro-
menad på den nya strandprome-
naden. Att hitta den gör ni
enklast antingen från
Hjortsbergagården eller från
skolan.

Fakta om Strandpromenaden

Efter mycket motstånd från både politiker och tjänstemän fick
Alvesta Alternativet igenom att Samhällsföreningen i
Hjortsberga fick ta över kräftfisket och bygga en strandpro-
menad vid Sjöatorpssjön.

Några medel anslogs inte till byggnationen utan inkomsterna
från kräftfisket blev enda inkomstkällan.

Bygget bedrevs i tre etapper. Först från Sågverkstomten till
gamla badplatsen. Därefter förbi skolan och nu till sist från
skolan till Losbadet. De båda första etapperna finansierades
helt av samhällsföreningen med hjälp av kräftfisket och loka-
la sponsorer. Efter att sett det förnämliga resultatet bidrog
länsstyrelsen med 100 000 kronor till färdigställandet av hela
sträckningen under förutsättning att Alvesta kommun ställde
upp med 40 000 kronor och samhällsföreningen bidrog med
eget arbete för 60 000 kronor. 

Sträckningen är nu helt klar och enbart småjusteringar åter-
står. Invigning kommer att ske under hösten.

Uppskattad pärla i Hjortsberga
Strandpromenaden helt klar

Strandpromenaden utmed Sjöatorpssjön i Hjortsberga är nu helt färdigställt och har blivit ett  populärt vandrings-
stråk för invånarna.

Utvärdera räddningstjänsten
Räddningstjänsten i
Alvesta kommun har
sedan sammanslagningen
med Växjö i Värends
Räddningstjänstförbund
stadigt försämrats medan
kostandsutvecklingen gått
på andra hållet.

Heltidsbemanningen i Alvesta är
helt borta. Bemanningen i
Moheda har minskat. Material i
framförallt Alvesta har omplace-
rats till Växjö. Servicegraden har
med andra ord starkt minskats
med en ökad kostnad om ungefär
två miljoner kronor per år. 

Vän av ordning påpekar att det
samtidigt har skett lagförändring-
ar som gett räddningstjänsten
andra uppgifter och det är natur-
ligtvis helt riktigt, men egenkon-
trollen som införts har inneburit
att brandsynen starkt begränsats
till några få objekt. Detta i sig

innebär att besparingar borde
kunnat gjorts, vilket man inte
upplever när man ser kostnads-
ökningar på 22 procent sedan
sammanslagningen.

Frågan är om inte det är hög tid
att man gör en ordentlig utvärde-
ring av sammanslagningen och
undersöker möjligheten att gå

tillbaka till en egen organisation
för Alvesta kommun. Givetvis
med fortsatt samarbete med andra
räddningstjänster i regionen. Men
en sådan utvärdering är tydligen
inget för den nuvarande kom-
munledningen eftersom de anser
att alla deras beslut är bra och inte
behöver omprövas.    

Fakta Räddningstjänsten

När Alvesta kommuns Räddningstjänst gick ihop med Växjö
utlovades att heltidsbemanningen i Alvesta skulle bli kvar.

Idag kan vi konstatera att ingen av de tre då besatta tjän-
sterna finns i Alvesta. Inte heller den fjärde tjänsten, som då
var obesatt, finns idag i Alvesta.

Bemanningen vid Räddningstjänsten i Moheda har minskat
och material har omplacerats från i första hand Alvesta till
Växjö.

Kostnaderna har sedan sammanslagningen ökat med ungefär
två miljoner kronor pr år.

Svart görs vitt av grönt kommunalrådet
När den nuvarande till-
förordnade kommunche-
fen tillträdde förhand-
lades hennes tidigare
dolda förmåner som per-
sonalchef om. 

Hennes extra semestervecka för-
svann och ersättningen för körti-
den mellan Växjö och Alvesta
likaså. 

Kommunalrådet Karin
Vernersson, (c), lyckades dock
inte omförhandla bättre än att
kostnaderna förblev desamma för
kommunen. Istället för en 100
procent tjänst blev tjänsten 80
procent, medan lönen höjdes så

att utfallet för den tillförordnade
personalchefen blev detsamma. 

Vidare bestämdes det att
samma lön skulle gälla även efter
att hon återgått till arbetet som
personalchef. Ett svart avtal hade
genom denna manöver blivit vitt.

Tydligen har även socialkonto-
ret lärt sig en del av kommunled-
ningens agerande. När en projekt-
anställning, som innehafts av en
närstående till en av cheferna
inom förvaltningen, gick ut för en
tid sedan hade vederbörande en
lön på 21 000 kronor. 

Socialförvaltningen ordnade
med en fortsatt anställning för
den projektanställde genom ett
arbete som löneansvarig med en

lön på 18 000 kronor. Arbetets
omfattning räckte dock bara till
70 procent av heltid varför man
snabbt och enkelt ordnade till en
fortsatt projektanställning om 30
procent. 

Men denna gång räckte inte
den tidigare lönen på 21 000 kro-
nor till. Efter ett litet nätt lönelyft
på 33 procent  hamnade löne-
summan på 28 000 och den pro-
jektanställde kunde på så vis fort-
sätta att lyfta en lön på totalt 21
000 kronor i månaden. Det är väl
knappast på sådant här trollande
med tjänster och löner man har
tänkt sig att lönepolitiken inom
kommunen skall bli välkänd.

ALVESTA ALTERNATIVET

Ditt eget lokala politiska alternativ!

Kolla vad som händer på 
www.alvestaalternativet.se
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Avdelning 4 är sedan länge redan tom medan avdelning 3 här fortfarande
hyser några patienter.

Korttidsavdelningen är snart ett minne blott på Högåsen. Personalen står undrande till ännu ett politiskt beslut.

Många frågor kvar om Högåsen
De borgerliga och social-
demokraterna klubbade
vid kommunstyrelsens
augustisammanträde ige-
nom att Högåsen byggs
om till 66 lägenheter för
84 miljoner kronor. 

Detta innebär många förändring-
ar för äldreomsorgen i kommu-
nen. Allt tal om fler platser inom
äldreomsorgen, vilket är ett av de
stora valfrågorna på riksplanet, är
som bortblåst i Alvesta kommun. 

De 140 platserna, som det en
gång fanns på Högåsen, är i och
med ombyggnadsbeslutet reduce-
rade till 66 lägenheter vilket i
bästa fall kan innebära något fler
omsorgsplatser. 

Korttidsplatser och platser för

rehabilitering är bortblåsta och
kan knappast inrymmas i den nu
beslutade ombyggnationen, vil-
ken bygger på lägenhetsboende
för att inbringa statliga bostadsbi-
drag. En korttidsplats ger inga
sådana bidrag och betyder, om
man ändå vill använda några
lägenheter till detta, att kostna-
derna per korttidsplats drivs i höj-
den. 

Även demensavdelningen har
fått stryka på foten i det nya tän-
kandet. Dessa patienter skall
enligt de nya tankegångarna
sprängas in bland de andra lägen-
heterna, vilket gör många ur
vårdpersonalen minst sagt kon-
funderade. 

Radikalt är också att en stor
gemensam matsal inrättas där det
skall serveras bricklunch. Tanken

hos förslagsställarna är att patien-
terna skall vara i den konditionen
att de själva skall kunna gå och
hämta sin mat. Under processens
gång har ändå eftertanken gjort
att man också talar om att kunna
äta i något gemensamt utrymme i
anslutning till boendeavdelning-
arna.

När byggnationen är färdig-
ställd riskerar det dock att bli en
mycket kostsam historia för
kommuninvånarna. På något sätt
måste korttidsplatser och platser
för rehabilitering finnas i ganska
god omfattning. I annat fall kan
sjukvårdskostnaderna för kom-
munen skjuta i höjden om patien-
ter måste ligga kvar på sjukhus
när de är färdigbehandlade.
Likaså är avlastningen för den
hemmavarande makan/maken

absolut nödvändig om vi inte
skall riskera att också få denna i
vården. 

Förmodligen blir efterfrågan på
de här platserna av en sådan
omfattning, vilket den nuvarande
situationen redan visar, att man

omgående måste hitta lösningar
på problemet. En sådan lösning
kunde vara att ta Aringsgården i
anspråk igen för äldrevård och på
längre sikt se om Läkarcentralen
kunde byggas om för både kort-
tids- och demensboende.

Socialdemokraternas age-
rande i äldreomsorgsfrå-
gorna är obegripliga. 

I Smålandsposten den 30 augusti
säger Anne-Christine Niklasson,
(s), ”Ombyggnaden av Högåsen
kommer igång i höst, men plat-
serna skall användas flexibelt”.
”Ingen vet vad detta innebär för
antalet korttidsplatser eller per-
manenta platser.” ”Inte heller
demensboendet finns något
besked om.” 

Om nu osäkerheten är så stor
om vad hela byggnationen leder
till, ställer man sig naturligtvis
mycket frågande till varför soci-

aldemokraterna en vecka tidigare
antar upphandlingen på 84 miljo-
ner kronor. Ingen är väl beredd att
satsa något på en ombyggnad om
man inte tror den innebär någon
förbättring utan snarare en för-
sämring. 

Alla de negativa uppgifter som
Anne-Christine Niklasson fram-
för i Smålandsposten har sedan
länge stått fullständigt klart för
alla politiker och dessutom var de
här förutsättningarna uppe när
beslutet togs i kommunstyrelsen
för ett par veckor sedan. Alvesta
Alternativet drev frågan till sin
spets genom att lägga förslag på
att förkasta anbudet och se till att
omarbeta förslaget så att just de

brister Anne-Christine Niklasson
nu kritiserar skulle arbetas in.
Men i det läget valde socialdemo-
kraterna ändå att stödja det ligg-
gande förslaget. Tala sedan om
dubbelmoral.

Nu sitter socialdemokraterna i
den sitsen att man satsar på en
äldreomsorg för 84 miljoner kro-
nor som man inte tror på. Att lösa
detta efter valet lär knappast bli
någon billig historia om man nu
inte efter många om och men väl-
jer att gå på Alvesta Alternativets
linje och göra om Aringsgården
till korttidsboende och rehabilite-
ring.

Fakta om Högåsen

De borgerliga med stöd av socialdemokraterna beslutade vid
kommunstyrelsens augustisammanträde att bygga om
Högåsen för 84 miljoner kronor.

För dessa pengar får man 66 lägenheter, företrädesvis ettor
men också några tvåor. Lägenheterna utrustas med handi-
kappanpassad toalett och dusch. Köksbänk med spis och kyl-
skåp samt tvättmaskin och torktumlare.

Högåsen får en utökad gemensam matsal där brickluncher
kommer att serveras.

Korttidsavdelningen och demensavdelningen försvinner.
Dessa skall i fortsättningen vara insprängda i de olika boen-
dedelarna. När det gäller demensboendet börjar man dock
vackla och att man kan göra någon av de mindre bostadsde-
larna till en demensavdelning. Detta har inte inneburit några
som helst förändringar av ritningarna.

Alvesta Alternativet har krävt att platsantalet inte får under-
stiga 100 och att avdelningar för korttidsboende och demen-
spatienter måste finnas.   

Rekordinvestering för 84 miljoner kronor

Avdelning 3 och 4 är först ut i ombyggnadsarbetena.

ALVESTA ALTERNATIVET i kommunalvalet !
Du vet väl att det är fritt att rösta på olika partier i de tre valen till riksdag, landsting och kommun.

Sossarna fågel eller fisk?
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Dyrt vatten från Bergaåsen

www.alvestaalternativet.se

VÄLJ ALVESTA ALTERNATIVET DEN 17 SEPTEMBER

Under några år har
Alvesta kommun höjt sina
vattenavgifter med en
krona per år (1,25 inklusi-
ve moms)  med bland
annat motiveringen att
pengarna skall fonderas
för att betala anslutningen
till vattenledningen från
Bergaåsen utanför Ljung-
by. 

När vi konstaterade att fullmäkti-
ge åter beslutade om samma höj-
ning för nästkommande år och att
man planerar fortsätta med detta
också 2008 så började vi intresse-
ra oss för hur mycket vi samlat i
ladorna för vattenprojektet. Det
visade sig att det var tomt i kass-
saskrinet.

PENGARNA BORTA
Eftersom höjning lagts på höj-
ning så borde det vara ganska
stora medel man lyckats fondera
under de senaste åren. När vi bör-
jade forska i ämnet upptäckte vi
till vår häpnad att det inte fanns
några pengar alls i fonden trots att
vattenkunderna betalt in ganska
stora belopp. Vad pengarna gått
till är svårt att utröna men för-

modligen har pengarna använts
till driftkostnader av olika slag.

Med de nya upptäckterna som
bakgrund började vi granska det
avtal som finns med Växjö
kommun om vattnet från
Bergaåsen. Vi har tidigare fått
den uppfattningen att priset var
fast runt 21,4 miljoner kronor,
men när vi nu kunnat ta del av
avtalet ser vi att det är knutit till
11 procent av slutpriset för delen
från Bergaåsen till Alvesta.
Eftersom det beräknade priset
sedan avtalets ingång har ökat
med cirka 40 procent hamnar
Alvestas del i nuläget på cirka 30
miljoner kronor. En kostnad som
troligtvis kommer att skjuta i höj-
den när anbuden kan samman-
ställas. Inte heller på denna punkt
räknar tekniska förvaltningen
med realistiska siffror. I årets
budget har man höjt upp investe-
ringskostnaden till 24 miljoner
vilket är långt ifrån en realistisk
slutsumma.

REVERSLÅN ÅTER
Med detta som bakgrund ville
Alvesta Alternativet i budgetbe-
handlingen anslå 35 miljoner kro-
nor av de medel som friställdes
när Energibolagen återbetalade
ett reverslån. Men på det försla-

get blev vi nedröstade av en enig
borgerlig majoritet och socialde-
mokraterna, vilka istället valde
att fondera pengarna i kombine-
rad aktie och värdepappersfond
för framtida pensioner.

Nu återstår frågan om vem som
skall betala anslutningen till
Bergaåsen. Enligt fullmäktiges
beslut har vattenkunderna redan
under några år betalt delar av
investeringen och de kommer
också under minst två år får ytter-
ligare höjningar för samma
investering. Samtidigt ligger alla
tidigare höjningar kvar och tickar
in medel som egentligen är
avsedda för Bergaåsen, men fyll-
ler ut andra kostnader för
tekniska förvaltningen. Frågan
kvarstår när pengarna 2008 skall
betalas. Inga medel finns fonde-
rade och förmodligen är investe-
ringskostnaden för lågt beräknad.
Det är knappast möjligt att låta
vattenkollektivet betala kostna-
derna två gånger. 

En delikat fråga som de ansva-
riga borgerliga- och socialdemo-
kratiska politikerna lämnar efter
sig eftersom flera av dem lämnar
sina uppdrag i och med årets val.
Tystnaden från övriga partier är
total i denna fråga, som trots allt
är synnerligen viktig för komm-
muninvånarna.   

Förberedelserna för att dra fram rörledningar från
Bergaåsen utanför Ljungby till Alvesta och Växjö är i
full gång. Här har skogen avverkats längs med väg 25 i
Forssa väster om Alvesta.

Pengarna som avsatts till investeringen har använts till annat

Till sist:  
”Signerat”
Vi ber dej om din röst i kommunvalet! Vi försöker stå
för det vi säger. Det vi vill göra kommer vi också att
genomföra om du ger oss möjligheten.

Vi är inte som riksdagspartierna, vi har inga över våra
huvuden som ger oss pekpinnar. Ni har säkert hört före-
trädare från både socialdemokraterna och den borgerliga
alliansen tala om valfrihet och fler platser inom äldreom-
sorgen. Du kan själv bedöma hur de agerar i vår kommun.

Vi har under 15 år aktivt drivit frågan om att bygga en
varmvattenbassäng, bland annat genom motioner till full-
mäktige. Men vi har alltid blivit nerröstade. Så sent som
vid fullmäktigemötet i juni röstade såväl socialdemokrater
som de borgerliga emot oss.     

Du kan själv avgöra hur pass trovärdigt det sedan är när
socialdemokrater och centerpartister efter att ha röstat ner

våra förslag sedan lägger egna motioner i den här frågan.
Vi har under 15 år aktivt drivit frågan om att dra väg 126

utanför Alvesta tätort. Vi överlåter till dej att bedöma tro-
värdigheten i andras förnyade löften om minskad trafik på
126:an när man samtidigt driver förslaget om en järnväg-
sterminal mitt i centrala Alvesta. Detta innebär knappast
mindre trafik

Vi har lagt och driver förslag som kan utveckla kom-
munen. Ett sådant projekt är Bangård Sydost som skulle
ge oss ett transportnav med stora möjligheter till nyetable-
ring av bland annat logistikverksamhet. Ett projekt som
bland annat skulle möjliggöra en utflyttning av 126:an.
Det är vår Zona Franzén som är eldsjälen i detta arbete.
Men av prestigesjäl har riksdagspartierna gått emot oss.

Vi har baxat frågan upp i Banverkets regionstyrelse,
som gett oss en idéstudie över projektet. Men för att nå
total framgång behövs också uppslutning från dem som
leder kommunen, vilket hittills inte funnits.

Valdagen närmar sig, då är det du och ingen annan som
bestämmer. Du står med avgörandet bakom valskärmen.

Tycker du att den gångna valperiodens politik är okej
och framgångsrik, då väljer du ett fortsatt styre   med cir-
kus i skolbesluten, minskat platsantal i äldreboendet och
fortsatta minimala stöd till föreningslivet.

Vill du ha en förändring! Vill du ha lite sunt förnuft i
besluten!  Då röstar du på Alvesta Alternativet.

Vi står för vad vi säger. Vi finns och agerar där vi kan

påverka, i kommunen.  Våra företrädare är vanligt folk.
För vanligt folk.  Får vi ditt förtroende att påverka komm-
munens framtid och utveckling kommer vi inte att rösta
ned konstruktiva förslag från andra politiska partier Vill
man nå framgång måste man ha kraft att också se att andra
kan ha bra förslag.

Det är du som avgör söndagen den 17 september. Valet
är ditt. Vi erbjuder dej ett alternativ.

Torbjörn Larsson

Alvesta Alternativets 
Valvaka

Alvesta Folkets Hus
Allbogatan 17, Alvesta

Söndagen den 17 september kl. 20.00
Förtäring till självkostnad

Välkomna! Styrelsen


