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Valet är ditt
Den 14 september är det du som avgör vilka som skall leda
Alvesta kommun de närmsta fyra åren. Vid förra valet fick valresultatet en ovanlig upplösning då socialdemokraterna släppte
fram moderaterna tilsammans med folkpartiet och kristdemokraterna till ett minorietetsstyre. I den uppgörelsen ingick bland
annat att socialdemokraterna skulle stödja en moderat budget
under hela mandatperioden.
I utbyte fick socialdemokraterna alla vice ordförandeplatserna.
En uppgörelse som efter en tid visade sig ohållbar. Att sitta still i
båten under fyra år utan att lyfta ett finger mot det moderata styret blev naturligtvis en omöjlig situation.
Att spela opposition utan att kunna göra något skulle vid kommande val kunna få allvarliga konsekvenser för socialdemokraterna. Därför var det inte helt oväntat att man tvingades börja
agera mitt i mandatperioden.
Ett agerande som man trodde var riksfritt eftersom man förutsåg att moderaterna aldrig skulle vända sig till Alvesta
Alternativet och vänstern. Men varken vi eller minoritetstyret
hade något val om vi såg till kommunens bästa. Två år utan
en riktig politisk ledning skulle vara förödande. Nu blev det
ett majoritetsstyre, som lyckats hålla ihop mandatperioden
ut.
Vi i Alvesta Alternativet har efter dryga 20 år i opposition visat att vi har förmågan att samarbeta i en majoritet och därtill fått en hel del av våra förslag genomförda under denna korta tid vi har kunnat påverka.
Givetvis är vi beredda att ta nya tag inför kommande
mandatperiod, men vi är också medvetna om att
skall vi få ännu mer gehör för våra frågor behöver
vi ett ännu starkare väljarstöd. Vi har under det här
året upptäckt en hel del saker som vi vill rätta till.
Ni kan läsa mer om dessa idéer längre fram i tidningen.
Med praktiskt handlande och sunt bondförnuft
kan vi se till att de intäkter Alvesta kommun
har räcker mer än väl till de uppgifter man är
satt att sköta. Samtidigt är vi övertygade om
att medlen skall räcka till en och annan
framtidssatsning, som gör det än förmånligare att
bo och verka i Alvesta kommun.

Lägg din röst på ALVESTA ALTERNATIVET i kommunalvalet.
Vi står på din sida i politiken.

Besök vår hemsida: www. alvestaalternativet.se

2

Arbetsgivaransvar
Det börjar bli hög tid att avliva ett antal myter som florerar
i Alvesta kommun. Tyvärr är oftast ryktesspridarna några
av de etablerade partierna, som förmodligen gör det utan
tanke på att det i slutändan slår mot både de själva och
Alvesta kommun
Den första myten vi vill slå hål på är att ingen vill jobba i
kommunen. Ett påstående som vi kunde läsa om bara för
några veckor sedan i en av lokaltidningarna. Detta rimmar mycket dåligt med verkligheten. Varje år vid julsammanträdet utdelas gratifikationer till anställda som
varit kommunen trogen i minst 25 år. Denna skara uppgår
årligen till minst 25-30 personer. Vi antar att alla dessa
människor, som vigt stora delar av sitt arbetsliv åt Alvesta
kommun, utgör fakta som motsäger myten om att ingen
vill arbeta i kommunen.
Inte heller den mängd av ansökningar som strömmar in
till varje ledigt jobb i kommunen är en bild som talar för
den myt som sprids. Om detta vore en sanning skulle förmodligen inga ansökningar över huvudtaget finnas
ansökningshögen.
Till sist men inte minst kan vi konstatera att intresset att
vara kvar i politiken inte tyckts avta trots att det är i
Alvesta kommun. Det om något borde väl för all framtid
ta död på den myten.
En annan myt som börjat florera är att vi i Alvesta
Alternativet är skuld till det dåliga företagsklimatet i
kommunen. Under vår snart 24-åriga tillvaro har vi inte
varit i närheten av någon roll i kommunledning mer än
det senaste året. Detta klimat kan knappast läggas på våra
axlar utan den tyngden vilar helt på de riksdagspartier
som styrt och ställt i Alvesta under dryga 22 av dessa snart
24 år. Vi kan förstå att man vill lägga skulden på oss för
allt som man misslyckats med i de olika konstellationer
som uppträtt i kommunens ledning under denna tid.
Bland härskartekniker är en av de äldsta och odödligaste
den att ”skjuta budbäraren”. Ledarskapet vill inte höra
dåliga nyheter, då ser man till att de kvävs så snabbt och
smärtfritt som möjligt. Går inte detta så kan man alltid
försöka lägga skulden på någon annan.
Börje Norén, f.d. kommunchef, skjuter myten i sank
genom att beskriva läget i kommunen med “politiken varit
mer svajig och ledarskapet svagare i Alvesta". Något som
ger oss alibi för dessa 22 år då vi konsekvent har hållits
utanför ledarskapet.
Myten om att vi inte kan samarbeta med någon har på
något sätt slagit hål på sig själv. Vi steg för drygt ett år
sedan in i majoriteten tillsammans med vänstern. Under
den tid som gått har samarbetet med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och naturligtvis vänstern varit
fruktbart. Inga konflikter har uppstått. Vi har på några
områden kunnat föra vår politik framåt med synbara
resultat som följd. Vi har haft ett konstruktivt samarbete
tvärs emot alla farhågor som framförallt socialdemokraterna förutspådde. Till och med centern satte sig vid förhandlingsbordet med oss efter valet för att uppnå en samverkan vid mandatfördelningen. En förhandling som
redan efter ett par timmar kunde avslutas i fullständig
enighet. Men detta vill tydligen inte centern kännas vid i
dessa valtider trots att myten om vår samarbetsförmåga
är krossad.
Till sist måste vi också slå fast att i den infekterade strid,
som under mer än ett års tid härjat inom revisionsgrupppen, har vi inte varit inblandade. Vi har nämligen ingen
ordinarie plats i denna sammanslutning. Så i det fallet står
övriga partier själva för hela skådespelet.

Alvesta kommun säger sig ha
viljan att vara en god arbetsgivare. En ambition som lovar
gott men det får inte inskränka sig till en snygg pamflett
instoppad i någon pärm utan
det krävs också att man kan
leva upp till det hela
Vi har drygt 1500 personer som
arbetar för Alvesta kommun. De
ser till att den dagliga verksamheten sköts på ett föredömligt
sätt. De flesta av dessa har arbetat för kommunen i många år
och flera av dem har ägnat hela
sitt verksamma arbetsliv åt
kommunen.
Dessa anställda är en oerhörd
tillgång, som ser till att de olika
verksamheterna hålls igång och
ger den service åt kommuninvånarna som efterfrågas.

Att kommunen bemöter sina
medarbetare på respektfullt sätt
är en självklarhet och att möjligheterna till kompetensutbildning
och avancemang inom sina
verksamhetsområden
måste
finnas.
Vi ser dock brister som vi vill
förändra om vi får ett ökat förtroende efter valet. Bland annat
är det lönepolitiken, som måste
förankras på en gemensam
grund. Som det nu är bygger
lönepolitiken alltför mycket på
enskilda förvaltningsledningars
beslut liksom platstillsättningarna. Med det vill vi inte påstå
att det generellt uppstår orättvisor men det är nödvändigt att
personalutskottet tar ett övergripande ansvar för både lönepolitiken och tjänstetillsättningarna.
Nu vilar ansvaret tungt på

kommunchef och förvaltningschefer, vilket kan innebära att
den politiska inriktningen blir
helt eller delvis åsidosatt.
Något som vi vill råda bot på
genom ett ökat politiskt inflytande över framförallt förvaltningsledningarna i dessa frågor.
Det kan inte fortsättningsvis
vara så att förvaltnings beslut
övertrumfa politiska beslut både
när det gäller organisationsfrågor som ekonomiska åtagande.
Beslut om åtstramningar och
budgetnedskärningar riskerar att
omöjliggöras av förvaltningsbeslut som ligger utanför de givna
budgetramarna.
Om inte åtgärder vidtas inom
dessa områden riskerar den sedvanliga budgetskrivningen om
att ekonomin går i första hand
att helt omintetgöras.

ALVESTA ALTERNATIVET
om kommunens ledning:
En rättvisare lönepolitik
Enbart en vice ordförande i nämnderna
Inga konsulter på fasta tjänster
Upprättande av nämnd för kultur- och fritidsfrågor
Samklang mellan politiker och tjänstemän

Lars-Olof “Zona” Franzén
Egenföretagare
Hjortsberga

Jan-Erik Svensson
Lagerarbetare
Alvesta

Välj

ALVESTA ALTERNATIVET
för en bättre kommun

Vår ambition är att arbeta med små som stora frågor för
kommunens bästa. Vi anser inte vi har tid att ägna kraft åt
internt käbbel utan vi vill focusera på alla viktiga frågor
som är till gagn för kommuninvånarna.

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel. 0472-193 04 Fax 0472-193 04
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Om godsbangården flyttades ut från Alvesta skulle mycket mark
frigöras som skulle underlätta en fortsatt expansion av persontrafiken. Tillsammans med ett triangelspår skulle även förutsättningarna för utveckling av näringslivet i Alvesta väsentligt förbättras.

Orrakullens industriområde längs 25:an har börjat fyllas genom
byggnationen av biogasanläggningen. Denna anläggning kommer
inom kort att dra igång verksamheten efter ett rekordsnabbt
bygge. Förhoppningsvis visar detta andra intressenter vägen till
ett attraktivt läge längs förbifarten.

ALVESTA ALTERNATIVET
om näringsliv och arbete:
Utflyttad godsbangård med triangelspår
Olof Haglund
Fastighetsskötare
Alvesta

Fortsatt utbyggnad av industrimark
Planera för ytterligare bostäder i Spåningslanda

Jan Franzén
Ingenjör
Alvesta

Offensiv marknadsföring av kommunen
Motverka kommunal byråkrati
Ungdomspraktikplatser

Anders Sandgren
Maskintekniker
Alvesta

Att flytta återvinningsstationen från gamla konsum till Brända
tomten vid ICA i Vislanda visade sig inte helt välbetänkt. Förslaget
rullade igenom Samhällsbyggnadsnämnden utan invändningar
från någon av politikerna i nämnden. Först några månader senare
vaknade man till så här krävs nog ett omtag för att tillfredsställa
invånarna.

Jan Johansson
Metallarbetare
Alvesta

Vatten och avlopp dras här fram till det nya bostadsområdet i
Spåningslanda. Riklig förekomst av berg har gjort arbetet lite drygare än man tänkt sig. Intresset för de nya tomterna har visat sig
god och förhoppningsvis innebär det att utbyggnaden av området
kan fortsätta med nya etapper.
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Högåsens äldreboende skulle lätt kunna betjäna ytterligare 20-30 st.
vårdtagare med sin rikt tilltagna matsal och andra utrymmen. På
sikt måste en långsiktig lösning till för att klara det ökade vårdbehovet.

Etableringen av elljus vid Spånens gamla elljusspår är en del i den
friskvårdssatsning vi vill göra i kommunen. Vi är övertygade om att
frisk luft och motion är en god väg till ett sundare och bättre liv. Ett
stort tack till Alvesta SOK som på ideel väg utför det mesta av arbetet.

ALVESTA ALTERNATIVET
om social trygghet och
god äldreomsorg:
Jimmy Hammarström
Behandlingsassistent
Vrankunge

Särskilda avdelningar för korttidsplatser och
rehabilitering
Särskilda demensavdelningar

Maria Magnusson
Everthsson
Vårdplatskoordinator
Hjortsberga

Äldreomsorgen utökas med 20-30 fasta platser
Fler fasta tjänster inom omsorgen
Motprestation för socialbidrag
Fortsatt utveckling av öppenvården
Långsiktig plan för funktionsstöd
Margaretha Viriden
Pensionär
Alvesta

I en effektiv kommun gäller det att vända på varje krona och att
se till att skattemedlen används på ett för skattebetalarna optimerat sätt. Det innebär ur vårt synsätt en striktare ekonomistyrning
och en långsiktig planering av alla investeringar. Då finns det
också utrymme för de krav och önskemål kommuninvånarna
ställer.

Britt Karlsson
Distriktssköterska
Alvesta

Äldreboendet Bryggaren är hotad i tider då köerna växer och där
vi måste tillgripa att köpa platser av grannkommunerna för att
klara efterfrågan. Det är självklart att varken ekonomi eller platsbehovet tillåter extravaganser. Bryggaren måste nog tjänstgöra
åtskilliga år framöver som äldreboende samtidigt som nya platser
också måste skapas bland annat på Högåsen. Vi ser det som inte
möjligt att med de knapra medel vi har till förfogande att bygga
nytt utan vi måste med all sannolikhet nyttja i första hand det vi
har.
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Att stötta friskolan Blenda till att bli en kommunal föräldrarstyrd
skola ser vi som nödvändigt inte minst med tanke på dessa unga elevers skoltransporter men också med tanke på att nyttja de fina
lokaler som finns i Lönashultskolan. Ekonomiskt är det naturligtvis också fördelaktigt att utnyttja befintliga lokaler.

En begränsning av antalet lekplatser i tätorterna är en oklok besparing. Man kan inte begära att barn skall behöva ta sig rakt igenom
relativt stora samhällen för att ortens enda lekplats ligger i andra
änden på samhället. Sådana besparingar betackar vi oss för.

ALVESTA ALTERNATIVET
om skola och barnomsorg:
Ökad lärartäthet
Magnus Svensson
Målare
Alvesta

Ökat stöd till barn med särskilda behov
Ingen lämnar grundskolan utan fullständiga betyg

Flor de Maria Ticeran V
Undersköterska
Alvesta

Begränsade storlekar på klasser och barngrupper
Gör friskolan Blenda i Lönashult till kommunal
föräldrarstyrd skola
Lokalöversyn inom skolan utan paviljonglösningar
Mer idrott i skolan
Alla skall lära sig simma före klass 4
Juan Carlos Moreno
Pensionär
Alvesta

Alla elever i kommunen skall ha regelbunden schemalagd tid för
gymnastik och idrott. Vi tror på att regelbunden motion är bra för
kroppen och ger stimulans för det vanliga skolarbetet. Vi vill också
öppna upp fritidsgårdarna vid lov då vi anser att det är vid dessa
tillfällen fritidsgårdarna gör bäst nytta.

Hans Eriksson
Pensionär
Alvesta

Tomt är det inte länge till i gamla gymnasieskolans lokaler vid
Allbogatan. När höstterminen drar igång blir här åter liv och
rörelse när högstadieklasserna 7-9 från hela tätorten tar lokalerna i besittning. Något som vi hade i vårt valprogram 2010.
Förhoppningsvis blir resultatet att också de yngre eleverna upp
till sexan kan få positiva effekter av flytten.
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Konstgräsplanen i Vislanda blev en lyckad satsning både för
Vislanda och andra fotbollsklubbar i kommunen. Upplägget var
lyckat och förhoppningsvis kan flera planer snart bli aktuella med
liknande upplägg. Vi stöder sådana här satsningar där man med
små medel lyckas skapa något stort och angeläget.

Spånens badplats har genomgått en upprustning av huvudbryggorna på grund av att de var illa åtgångna. Så illa att delar måste
rivas och andra grundligt förstärkas. Vi vill återskapa hela brygganläggningen men då i form av flytbryggor, som är det mest realistiska alternativet. Vi vill också glesa ut trädbeståndet så att
anläggningen blir än mer attraktiv för soldyrkarna.

ALVESTA ALTERNATIVET
om kultur och fritidsfrågor:
Behåll och utveckla lekplatserna
Parkunderhållet återgår i kommunal regi
Tommy Everthsson
Personalchef
Hjortsberga

Lovöppna fritidsgårdar
Ny sporthall i Moheda

Michael Nilsson
Personlig assistent
Alvesta

Ökat stöd till föreningslivet
Ökad satsning på fritidsaktiviteter
Genomföra visionerna för Hanaslöv och Virdavallen
Skateramp i Grimslöv
Konstgräsplan i Alvesta
Renovera Vislandabadet
Thor R-Hammarström
Studerande
Vrankunge

Vislandabadet är denna sommar varit en verklig oas för
Vislandaborna och andra besökare. Anläggningen är hårt anfrätt
efter mångårigt användande. Många gånger har det talats om
nedläggning på grund av behovet av allt för dyrbara renoveringsåtgärder. Vi anser dock att anläggningen har sådant värde för
kommuninvånarna att kommunen måste anslå de medel som
erfordras för en upprustning.

Peter Johnsson
Egenföretagare
Alvesta

Den framtagna visionen för Hanaslövsområdet innehåller bland
annat anläggandet av en hinderbana av gammalt militärt snitt
dock utan några av de svåraste hindren. Här ser vi hur en sådan
anläggning ter sig i färdigt skick i Borås. Denna relativt billiga
satsning gjord av överskottsmaterial från andra delar av kommunen har slagit mycket väl ut och utnyttjas till fullo både av vanliga
motionärer som olika idrottsföreningar. Vi stöder en sådan tillkomst.
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Det är inte bara inne i tätorterna man behöver belysning för sin
säkerhet. Även befolkningen har rätt till belysning för att öka sin
trafiksäkerhet. Vi är alla medvetna om att det inte alltid är ljust när
skolungdomarna både lämna hemmet eller när de kommer hem.
Deras välbefinnande är lika viktigt för oss var de än bor i kommunen

Trafikverket tycks ha glömt bort sin 0-vision när det gäller
Värnamovägens utfart på 25:an. Här skall oskyddade trafikanter
tar sig över vägen där 100 km/tim gäller. Trafikverket har än så
länge ställt sig kallsinniga till att medverka för en billig lösning. Vi
och kommunen driver frågan att utnyttja befintlig vattenväg till
cykelväg med befintlig planfri korsning vid Sköldstavägen.

ALVESTA ALTERNATIVET
om trafik och miljöfrågor:
Ringled från Lekarydsvägen till Växjövägen
Förbifart av 126:an utanför Alvesta
Isabel Barindelli
Lokalvårdare
Alvesta

Belysning för trafiksäkerheten på landsbygden
Ny nordlig infart till Moheda från 126:an

Solveig Nilsson
Egenföretagare
Moheda

Cykelväg på vattenvägen längs 25:an
från Hjortsberga kyrkväg till Sköldstavägen
Utred möjligheterna för egen sopförbränning
Upprustning av kommunens badplatser
Spår och leder hålls attraktiva
Lars-Olof Larsson
Pensionär
Alvesta

I mer än tjugo år har Alvesta Alternativet drivit frågan om utflyttning av väg 126 utanför Alvesta. Lika länge har kommunen rest
invändningar. Under tiden har man etablerat vårdcentral, apotek
och seniorboende längs trafikstråket. Nu är det hög tid att få till en
förändring. Bullerproblemen från järnvägen har under en längre
tid ställt till stora problem för byggnationen i centrum medan biltrafiken fått fortgå obehindrat. Nu är det hög tid att Alvesta
kommun också ta tag i frågan.

Karin Johnsson
Ekonom
Alvesta

Badplatser och andra strövområden i kommunen måste genomgå
röjningar och gallringar i ganska stor omfattning för att göra dessa
mer attraktiva för besökaren. Några har under året fått en ansiktslyftning såsom Hagaparken och Hanaslövsleden längs med
Spånens västra strand. Men åtskilliga andra objekt väntar på sin
tur. Det är ett enkelt sätt att höja värdet över att bo i kommunen.
Arbetsmarknadsenheten borde kunna få möjligheter att sysselsätta ett flertal på dylika arbeten.
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Ringled på öster måste till
Förra valet drev Alvesta Alternativet frågan
om en ringled för att lösa tillgängligheten på
öster i Alvesta. När vi under mandatperioden
klev in i majoriteten, så fick vi också med oss
ett löfte om en förstudie av en sådan trafiklösning i vår uppgörelse. Ännu har inte
denna påbörjats men vår förhoppning är
fortfarande att denna studie kommer igång
under hösten. Mycket är naturligtvis avhängigt hur valutgången blir.
Redan när frågan väcktes var irritationen över de
ständiga bomfällningarna stor. Sedan dess har
tågtrafiken ytterligare utökats och förmodligen
kommer den att svälla än mer. Pågatågstrafiken
har tillkommit och kust- till kustbanan har blivit
upprustad och klar mellan Emmaboda och
Karlskrona. I Karlskrona har Verkö försetts med
en ny järnvägsförbindelse till färjetrafiken, vilket i förlängningen lär innebära en tågfärjeförbindelse och med den ytterligare tung järnvägstrafik förbi Alvesta.
Det pratas ständigt och jämt om handelns
utveckling i Alvesta centrum. Men om man
räknar med att östra Alvesta skall bidraga till
den utvecklingen måste man se till att det enkelt
och utan ständiga stopp för fällda bommar går
att nå centrum. Annars är det lätt att trafiken
efter den nya Fornvägens tillkomst vänder mot
Växjö och dess handelsområden.

Skall östra Alvesta nå Alvesta centrum, de flesta
idrottsanläggningar, skolor, bibliotek och övrig
service finns egentligen bara ett alternativ och
detta genom en planfri korsning i
Aringsåsvägens förlängning ut på Växjövägen.
Samhällets typografi är sådan att några andra
lämpliga lösningar knappast kan åstadkommas.
En nordligare dragning innebär bara ännu mer
belastning för de boende på Högalundsvägen
och Spåningslandavägen.
Felet var att man inte redan från början planerade för östra Alvestas trafikförsörjning. Allt blir
naturligtvis så mycket svårare när boenden har
etablerats. Därför är det i elvte timmen som nu
mark måste avsättas för att om möjligt göra en
vettig lösning av problemet.
Ringleden blir en avlastning för trafiken genom
bostadsområderna och framförallt förbi
Prästängsskolan. Den blir samtidigt en östlig
avgränsning mot friluftsområdet längs Spånen.
Ringleden i sig kommer att göra marginellt
intrång på friluftsområdet. Enbart en liten hörna
i nordöstra sträckningen berörs. Givetvis måste
planfria passager inplaneras för att göra fritidsområdet lättillgängligt för gående, löpare och
cyklister.
En satsning på en ringled nu innan ytterligare
byggnationer aktuella bidrar till att inga överrraskningar tillkommer för nya husbyggare.

ALVESTA ALTERNATIVET
om trafikföringen på öster
Planfri korsning vid Engaholmskrysset.
Ringled från Lekarydsvägen till
Växjövägen.

ALVESTA ALTERNATIVET
En ringled enligt ovanstående skiss skulle underlätta för hela östra Alvestas
trafikförsörjning. Men det är dags att ta tag i frågan nu och inte bara avvakta.

Bliv medlem. Sätt in 10,- på pg 431 07 21-8
Ange namn, adress och e-post.

Öppettider för förtidsröstning i Alvesta kommun
OBS Du kan rösta i alla lokaler för förtidsröstning i hela landet
Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17
Datum
25/8-31/8
1/9-7/9 10-19
8/9-14/9
Datum
25/8-31/8
1/9-7/9
8/9-14/9

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
stängt stängt 10-19 10-19 10-13 10-13 stängt
10-19 10-19 10-19 10-13 10-13 stängt
10-19 10-19 10-19 10-19 10-16 10-13 8-20
Vislanda Bibliotek, Skolan, Västra Torget
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
stängt stängt 9-17
9-19
9-13
stängt
stängt
9-19
9-15
9-17
9-19
9-13
stängt
stängt
9-19
9-15
9-17
9-19
9-13
stängt
stängt

Moheda Bibliotek, Växjövägen 16
Datum
25/8-31/8
1/9-7/9
8/9-14/9

Mån
stängt
14-19
14-19

Tis
stängt
14-19
14-19

Ons
stängt
stängt
stängt

Tor
14-19
14-19
14-19

Fre
10-13
10-13
10-13

Alla lokalerna har hög tillgänglighet.
Ta med id-handling och röstkort.

Lör
stängt
stängt
stängt

Sön
stängt
stängt
stängt

