
Alvesta Alternativet  har
frågat några ungdomar
vad de saknar i Alvesta
eftersom ungdomsfrå-

gorna ännu så länge inte
kommit fram ordentligt i
den pågående valrörelsen.  

Malin Johnsson och Martina
Christensen är överens om att det
behövs ett café eller internetcafé
att samlas på. 

Liksom att det saknas ett ute-
ställe främst för dem upp till
arton år som inte kommer in på
lokalerna i Växjö. 

Martina saknar också ett dam-
lag i fotboll, vilket försvann när
hon kom upp i junioråldern. 

Dans och revy vore menings-
fulla sysselsättningar som borde
finnas i Alvesta tycker båda två.

Jessica Carlsson har liknande
tankegångar som Malin och
Martina. För att man skall börja
gå ut i Alvesta måste det till ett
häftigt uteställe som lockar folk
även från andra orter, är hennes
bedömning.  

Bion i Alvesta borde
marknadsföra sig bättre och få
fram de nya filmerna betydligt
snabbare än idag. Annars är det

bra att priset är lågt varför man av
den anledning väljer bio i Alvesta
före Växjö, fortsätter Jessica. 

Sen vill hon också  satsa mer på
idrotten. Får man fram bättre lag
blir det roligare att gå och kolla
för dem som inte själva är aktiva,
menar hon.

Politiskt krig i majoriteten
Krutröken ligger tät runt
kommunledningen i
Alvesta. Tre veckor före
valet har centern och
s o c i a l d e m o k r a t e r n a
råkat i luven på varandra
så stickor och strån
ryker. 

Lagom till att valrörelsen börjar
dra ihop sig till slutspurt går cen-
terns Ingrid Samuelsson till hårt
angrepp på kommunalrådet
Anne-Christine Gustavsson, (s). 

Det fina och framgångsrika
samarbetet partierna emellan
visade sig vara just den illusion
som Alvesta Alternativet under
hela valperioden försökt visa på.

Anne-Christine är dålig på
ledarskap, otydlig i vissa saker
och brister i information. Ingrids
kritik är inte nådig mot samar-

betspartnerns ledande gestalt.
Syftet med utspelet är däremot
desto oklarare. 

Tre veckor före valet luktar det
valtaktik lång väg. Centern har
varit mycket återhållsam med
offentlig kritik under hela valpe-
rioden, undantaget etableringen
av en tysk lågpriskedjebutik, den
så kallade ”Liedl-affären”, där
man var kritisk för utebliven
information. 

Nu tar man till brösttoner som
normalt sett skulle undergräva
varje fortsatt möjlighet till samar-
bete med socialdemokraterna. 

Frågan är bara om inte utspelet
slår tillbaka mot centern. Många
lär fråga sig varför centern under
hela mandatperioden suttit och
mörkat denna allvarliga kritik för
väljarna. Centern framstår efter
detta än mer otydlig i sin viljein-
riktning. 
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Moderaterna valde att flytta sin valbod till högerflanken. Ett riktigt val för annars hade man hamnat mitt i skottlin-
jen i det pågående ordkriget mellan socialdemokrater och centerpartister. 

Även ungdomarna måste tas på allvar

Malin Johnsson och Martina Christensen är två tjejer med klara åsikter
om vad som behövs för att göra kommunen mer attraktiv för ungdomar.

Vi i Alvesta
A l t e r n a t i v e t
hoppas att väl-
jarna i valet den
15 september
ger oss förtroen-
det att utveckla
kommunen till
en bättre ung-
domskommun!

Rösta på 

Alvesta
Alternativet

Alvesta kommun
måste utvecklas
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Valrörelsen är inne i sin slutfars och turbulesen är total i
kommunledningen efter centerns angrepp på socialdemo-
kraternas Anne-Christine Gustavsson.  Motangreppet
från socialdemokraterna lät inte vänta på sig. Inte nog
med att (s) gick till motangrepp i Smålandsposten utan
man fäste anklagelserna mot centern också på pränt på
sin egen hemsida. Om det hela hade stannat vid detta hade
nog motsättningarna kunnat övervinnas efter valet om nu
väljarna skulle ge den nuvarande koalitionen fortsatt för-
troende. Istället valde man att raljera med både centern
och moderaterna. I en form av bildspel placerades båda
partierna ihop med Alvesta Alternativet i en tänkbar
framtida majoritet. Man går till och med så långt att man
funderar över nya konstillationer för att kunna sitta kvar. 
Vilka möjligheter detta avser redovisar man dock inte.
Efter att ha avfärdat centern och moderaterna och sedan
länge också Alvesta Alternativet återstår inte så många
andra möjligheter.
Man skall som sagt inte kasta sten när man sitter i glashus.
Socialdemokraternas ständiga fråga vem Alvesta
Alternativet skall regera tillsammans med vänds snabbt
mot dem.  

För oss i Alvesta Alternativet blev centerns utspel en
bekräftelse av det vi framfört om kommunledningens
brister under hela mandatperioden. En bekräftelse som
inte kom utifrån utan från en av deltagarna i majoriteten.
I den frågan lär vi därför knappast ha haft fel. Men det
hade ju trots allt varit bättre att centern visat det modet
långt tidigare under mandatperioden, så kanske många av
alla felaktiga och ifrågasatta beslut kunnat undvikas! Nu
framstår centerns agerande som att man arbetar mer för
egen vinnings skull än för kommunens bästa. 

Slutsatsen av ordkriget mellan socialdemokraterna och
centern är att ingen av dessa båda, eller regeringskollegan
folkpartiet, gick stärkta ur striden. Istället lär många sym-
patisörer till de här partierna ha blivit villrådiga och bör-
jat tvivla på sitt val. För centerns del är situationen kan-
ske alldra värst. Först en våldsam kritik för att i nästa steg
försöka dämpa kritiken. Från ledande centerhåll framför-
des tankar på ett fortsatt samarbete samtidigt som man
lämnade dörren öppen för samverkan med andra partier.
Kan något villrådigare än detta handlande ses? Det lär i
alla fall inte vara lätt för centern att locka nya väljare till
ett parti utan någon synbar klar linje i sin politik.

En vecka kvar till valet och den sittande majoriteten har i
praktiken räknat ut sig själv. Ett fåtal röster kan se till så
att den sittande kommunledningen får se sig om efter
annat jobb den 15 september. En sådan valutgång är nog
mer väntad än överraskande efter en mandatperiod kan-
tad av historier som kunnat undvikas med en kommun-
ledning med huvudet på skaft.

Nu är det väljarnas sak att avgöra. Är man nöjd med det
man upplevt under de senaste fyra åren så blir valet soci-
aldemokraterna, centern eller folkpartiet. Är man inte
nöjd så måste valet bli ett helt annat. 

Vi i Alvesta Alternativet är beredda att axla manteln och
ta ansvaret för Alvesta kommun. Vi besitter de kunskaper
som behövs för att återge Alvesta kommun framtidstron,
ordna upp ekonomin och se till att äldreomsorgen och sko-
lan kan erbjuda den service och kunskap som vi alla
önskar. 

Denna gång har väljarna bara ett alternativ om man
önskar förändra ledningen av kommunen. Välj Alvesta
Alternativet i kommunvalet den 15 september!

Ge (s) rött kort !
Socialdemokraterna har
styrt Alvesta kommun de
två senaste mandatperio-
derna. 

1994 ställde centern upp
som stödparti och när det
inte längre räckte för att
få majoritet efter valet
1998 slöt folkpartiet med
sitt enda mandat upp som
det andra stödpartiet.

Kommuninvånarna har fått betala
ett högt pris för de senaste årens
misslyckanden. Ekonomin har
utvecklats åt fel håll med följd att
ständiga besparingar krävts. 

Samarbetet mellan partierna i
majoriteten har varit långt ifrån
det man i dagligt tal skulle kalla
konstruktivt vilket för centerns
del har det tagit sig uttryck i att
man skriver motioner till full-
mäktige i olika frågor istället för
att utnyttja sin ställning som en
del av majoriteten till att för-
verkliga sina förslag.

Den socialdemokratiskt ledda

majoriteten har visat sig helt
oförmögen att lyssna på kon-
struktiva förslag i olika frågor
som förts fram av andra partier
för att utveckla kommunen och
skapa framtidstro.

LEDSTJÄRNA
Hopplösheten har gripit omkring
sig när den maktfullkomlighet
som präglat det socialdemokra-
tiska partiets inre verksamhet
också upphöjts till ledstjärna för
hur Alvesta kommun sköts 

Det är dags för väljarna att ge
socialdemokratin och dess stöd-
partier rött kort i årets val.

Vid budgetmötet i kommun-
fullmäktige i november 1995
lovade exempelvis en av social-
demokraternas ledande företrä-
dare att en varmvattenbassäng
skulle stå klar 1996. Snart sju år
efter att detta löfte gavs är det
enda som hänt i frågan att majori-
tetskollegan centern lagt en
motion till fullmäktige där man
vill utreda vilket behov som finns
för en varmvattenbassäng i
kommunen, något som varit all-
mänt känt sedan socialförvalt-
ningens utredning från mitten av
1990-talet. 

Även om det här exemplet är
talande, är det lång ifrån det enda.
Listan kan göras nästan hur lång
som helst. 

LÖFTEN
Inför senaste valet lovade social-
demokraterna att driva en
”ansvarsfull och långsiktig plane-
ring för en sund ekonomi”.
Skattehöjningen till trots är resul-
tatet en ekonomi i obalans.

Vidare utlovades en ”aktiv
näringspolitik i hela kommunen”.
I verkligheten fick partitaktiken

gå framför Alvesta kommuns
intressen. En tänkt etablering i
kommunen hamnade istället i
Katrineholm.

Partiet utlovade ett resecentra,
men järnvägsfrågorna har helt
försummats, både vad gäller rese-
centrat och en utlokaliserad ban-
gård.

Löften ställdes ut om att min-
ska genomfartstrafiken genom
Alvesta tätort och att aktualisera
frågan om en ny förbifart för väg
126. Ingenting har hänt.

En centrumupprustning i
Grimslöv har också funnits med i
bilden länge. Inte heller här har
det hänt något.

RÅDMANNEN
Vård, skola och omsorg har varit
socialdemokratiska honnörsord.
Olika satsningar har utlovats,
men verkligheten har varit en
annan. Under senaste mandatpe-
rioden har delar av verksamhe-
terna i det för en god äldreomsorg
byggda och anpassade
Rådmannen avvecklats. I den allt
mer desperata kostnadsjakten har
förslag om indragning av platser,
exempelvis på Asken i Grimslöv,
också lagts fram.

Alvesta kommun måste åter
ges en konstruktiv ledning.
Väljare, lägg därför din röst på
Alvesta Alternativet i kommun-
valet den 15 september.

Kommunen behöver en ledning värd namnet

Åtta år med Anne-Christine
Gustavsson, (s), och hennes parti-
kamrater i ledningen är nog!

Tack vare skattebetalar-
nas flit och arbetsvilja ser
kommunens ekonomi lite
ljusare ut och underskott-
en krymper något. 

Prognosen pekar efter
juli månad mot ett under-
skott gentemot budgeten
med 7,2 miljoner kronor. 

Det betyder att årets resultat kan
komma att stanna vid ett minus
på 4,4 miljoner. En liten,  men
ändå, förbättring sedan senaste
prognosen. 

Däremot visar förvaltningarnas

resultat överlag på minustecken.
Socialnämndens underskott fort-
sätter att accelerera trots skatte-
höjningen. 16,8 miljoner i under-
skott pekar det nu åt när det gäl-
ler verksamheten, en ökning med
2,8 miljoner sedan föregående
kontrollpunkt. Detta trots att
kostnaderna för äldreomsorgen
fortsätter att minska. 

Även barn och ungdomsnämn-
den visar på ett ökat underskott. 3
miljoner fattas här i nuläget. 

Översvämningen i augusti har
ställt till det för kultur och fritids-
nämnden. Från att tidigare legat
på ett nollresultat beräknas det nu
bli ett underskott på 1,66 miljo-

ner. Det är dyrbara reparationer i
sport- och bowlinghallen som
står för hela underskottet. 

Tack vare ökade skatteintäkter
från både 2001 och 2002, samt
statliga bidrag, tar kommunen
igen de ökade kostnaderna och
förbättrar också resultatet något. 

Men rapporten visar att det
ännu återstår mycket arbete för
att få ekonomin i balans. Man
måste gå från ord till handling om
ekonomin skall komma på fötter
igen. Efter fyra års misslyckan-
den vore givetvis det bästa om en
ny kommunledning fick det
ansvaret

Ljusare ekonomi – men långt ifrån balans

Ta initiativet 
- Rösta på 

Alvesta 
Alternativet !
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Politiskt självmål av centern
Centerpolitikern Ingrid
Samuelsson, ordförande i
barn och ungdomsnämn-
den, går tre veckor innan
valet ut och kritiserar
kommunalrådet Anne-
Christine Gustavsson, (s),
för dåligt ledarskap.
Samuelsson anser också
att Gustavsson brister i
att informera och att
saker varit otydliga. 

Reaktionen från regeringskolle-
gan socialdemokraterna lät inte

vänta på sig. Tommy Mases,
gruppledare i socialdemokrater-
nas fullmäktigegrupp, säger
enligt Smålandsposten att det här
inte bäddar för samarbete i fram-
tiden. Mases säger vidare att man
i det socialdemokratiska lägret är
både överraskade och förvånade
över den valda tidpunkten för
utspelet. 

KNAKAT TIDIGARE
Anne-Christine Gustavsson själv
säger sig vara mycket besviken.
Enligt henne har det inte varit
någon kritik från centerns sida
under de senaste fyra åren. 

För oppositionen kom utspelet
också överraskande. Även om det
har varit allmänt känt att samar-
betet många gånger knakat
ordentligt i fogarna och att cen-
tern internt diskuterat regerings-
samarbetet, så har det alltid slutat
i att man gått vidare tillsammans
med socialdemokraterna och
folkpartiet. 

Oppositionen hade nog väntat
sig att centern i detta läge skulle
försöka hålla skenet uppe över
valdagen om den ”väl funge-
rande” kommunledningen. 

Nu ger man, tre veckor för val-
dagen, Alvesta Alternativet rätt i
vår kritik emot majoritetens sätt
att sköta Alvesta kommun. 

Detta är politiskt självmål av
centern. Vilken väljare har förtro-
ende för ett parti som med öppna
ögon låtit en sådan misslyckad
politik råda under hela mandatpe-
rioden utan att göra något åt det
hela? 

Ansvaret för kommunens eko-
nomiska situation vilar nu plöts-
ligt tungt på centern. Det är en
sak att i okunskap hanterar frå-
gorna som socialdemokraterna
gjort, men något helt annat att
som centern ha varit medvetna
om problemen, men ändå låtit
dem fortgå. 

FÅGEL ELLER FISK
Efter tidernas politiska självmål
försöker nu Ingrid Samuelsson
tillsammans med andra ledande
centerpartister tona ned kritiken.
Man kan till och med tänka sig ett
fortsatt samarbete med socialde-
mokraterna och Anne-Christine
Gustavsson efter valet. Men vil-
ken väljare kan känna något för-
troende för den sittande majorite-
ten efter det som nu hänt?

Vilken politisk inriktning poli-
tiken har är tydligen en bisak för
centern, men knappast för en
undrande väljare. Vem vågar sig
på en röst på centern när man inte
vet om partiet är fågel eller fisk?

Nuvarande majoriteten inte längre ”regeringsduglig” efter praktgräl 

Det interna bråket inom majoriteten visar med all önskvärd tydlighet att de
inte längre är regeringsdugliga.

Ingrid Salomonsson, (c), blundar
inte för att kritisera majoritetsko-
legan Anne-Christine Gustavsson,
(s),

Räddningstjänstförbund-
et uppfyller inte givna löf-
ten. Bemanningen på
Alvesta brandstation
skulle inte röras enligt de
löften som gavs vid för-
handlingarna. Idag är de
löftena som bortblåsta. 

Till och med räddningschefen
Jörgen Waldén talar om att det är
en nackdel att färre tjänstemän på
heltid arbetar i Alvesta.  

Det är mycket som inte funge-

rar som man borde kunna kräva.
Faktureringen av utförda tjänster
kom igång först för några dagar
sedan och då manuellt. Nästan
åtta månader utan att fakturor har
utgått. Ännu värre är att betalning
för utförda tjänster inte kunnat
erhållas. 

Det hela beror på att Växjö
kommuns datasystem inte klarat
av situationen. Samtidigt vet vi
att Alvestas datasystem utan
vidare hade fungerat omgående,
men denna tjänst ville Växjö
kommun inte placera i Alvesta. 

Samma situation har rått på

ekonomisidan i övrigt. Inga
månadsrapporter eller delårsrapp-
porter har kunnat lämnas, så
ingen vet egentligen i vilket till-
stånd räddningsförbundets eko-
nomi befinner sig i. 

Frågan är om det överhuvudta-
get finns någon som har sämre
koll på sin ekonomi än Värends
räddningstjänstförbund.

Mycket talar för att det skulle
vara stora förtjänster att dra sig ur
Värends Räddningstjänstförbund.
Det handlar om förtjänster både
på själva verksamheten och eko-
nomiska realiteter.    

Stora brister i räddningstjänstförbundet

Räddningstjänsten i Alvesta kommun rustas nu ner, tvärt emot alla löften sedan räddningstjäntsförbundet bildades.
På den administrativa sidan verkar heller inte mycket fungera.

Trots en friande dom för
den Mohedabo, som fick
sin källare fylld med olja
vid en felleverans, så upp-
täckte Alvesta Alternativ-
et att en stämning från
Alvesta kommun på
573 000 kronor fortfa-
rande drevs. 

Frågan kom upp i kommunsty-
relsens arbetsutskott i augusti.
Stämningen var för de flesta leda-
möterna i kommunstyrelsen helt
okänd. Den var inlämnad på initi-
ativ av kommunalrådet Anne-
Christine Gustavsson, (s) och
kommunchefen Jan Samuelsson,
utan kom-munstyrelsens vetskap. 

Inte ens Mohedabon hade vet-
skap om att kommunens stäm-
ning låg kvar efter den friande
domen. Han trodde att allt var
avgjort efter domstolsutslaget,

men kommunens krav behand-
lades som tvistemål och var
avskilt från miljömålet. 

När frågan efter avslöjandet
togs upp politiskt var det inte
längre någon som ville driva kra-
vet vidare och stämningen åter-
kallades. Istället inriktar sig
kommunen på oljebolaget för att
om möjligt få tillbaka en del av
sina kostnader. Nu kan därför
Mohedabon äntligen andas ut.
Några vidare krav kommer inte
att ställas på honom.

Vi i Alvesta Alternativet anser
att det är mycket märkligt att
kommunalrådet och kommun-
chefen använt sin delegationsrätt
för att dra igång en sådan här pro-
cess mot en medborgare i kom-
munen. Delegationsrätten är
något som ska användas för rena
rutinärenden, och en stämning på
573 000 kronor faller knappast
inom den ramen.

En Alvestabo på öster har
fått två kubikmeter olja
som egentligen skulle till
Hovmantorp. 

Denna gång hade alla parter tur
eftersom Alvestabon hade en
oljetank i källaren. Tydligen

måste det till ökade kontrollåt-
gärder från framförallt oljebola-
gens sida för att förhindra framti-
da olyckor. 

Ett annat sätt är att Alvesta
Energi ser till att inga påfyll-
ningsrör blir kvar i väggarna när
anslutningen till fjärrvärmen
skett.  

Märklig stämning

Nu har det hänt igen . . .
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Kommunen måste utvecklas
Bangård Sydost inget hot mot Blädinges och Benestads framtid
Vid några tillfällen den
senaste tiden har det
anförts att en bangård och
triangelspår skulle förstö-
ra Benestad, Änganäs,
Blädinge, Forsdala, Vret
och Forsa. 

Om Banverkets idéstu-
die i ämnet skulle bli
verklighet så blir följ-
derna långt ifrån vad som
anförts. 

För det första skall triangelspåret
förbinda Södra Stambanan med
Kust- till kustbanan i riktning
Göteborg. Enligt idéerna till
utredningen så innebär detta att
en enkelspårig järnväg skall dras
från Blädinge station till
Göteborgsjärnvägen i Forsdala. 

SKOGSMARK
Dragningen är naturligtvis i detta
läge inte exakt fastställd men tan-
ken är att så mycket av järnvägen
som möjligt skall anläggas i
skogsmark. 

Längs med detta spår går det att
anlägga en bangård i området
mellan Blädinge station och syd-
väst om Gustavsberg. Bangården
är möjlig att placera så att enbart
skogsmark berörs. 

Längs med nuvarande väg 126
dras en nordlig anslutning till
stambanan med anslutning söder
om Omformarstationen utanför
Alvesta tätort. Detta är i stora
drag vad som Banverket nu stu-
derar i sin idéstudie. Där framgår
att det inte är frågan om någon
järnvägsbyggnation öster om
stambanan. Därför är det inte
korrekt att påstå att radbyn i
Benestad eller Blädinge by för-
störs. 

UTMARKER
Däremot berörs naturligtvis de
skogsägande böndernas utmarker
på västra sidan av stambanan när
spåret och bangården dras fram.
Men detta kan knappast vara ett
olösligt problem med utbytes-
mark eller köp som framkomliga
vägar. 

När det gäller Änganäs,
Forsdala och Forsa blir tillkom-
sten av ett järnvägsspår mer
påtaglig eftersom spåret framträ-
der mer markant när det passerar
öppna marker vid Forsdala. Som
exempel på hur järnvägen ser ut i
färdigt skick kan nämnas
Göteborgsjärnvägen vid
Lyckegård sydväst om Alvesta. 

Lite av den debatt som i somm-
mar blossade upp på sina håll har
stora likheter med den debatt som
fördes när stambanan en gång i

tiden anlades genom Sverige.
Växjö var den gången inte lika
framåtsträvande som idag och sa
nej till en dragning genom staden. 

GOTT SÄLLSKAP
Växjö hade gott sällskap. Städer
som Eksjö och Kristianstad gjor-
de sammalunda. Beslut som de
idag bittert ångrar. 

Om Banverket finner att ett tri-
angelspår och en utflyttad ban-
gård är samhällsekonomiskt
motiverad skall då Alvesta
kommun tacka nej till en statlig
investering om 350-400 miljoner
kronor? Skall vi avstå från att
utveckla vår järnvägsknutpunkt
för persontågstrafik i Alvesta
eller skall vi tacka nej till nyeta-

blering av företag som vill använ-
da sig av järnväg för sin godsbe-
fordran? Alvesta Alternativet har
utvecklat idén och fått Banverket
att göra en studie över förslaget.
Vi tror fortfarande att det är en
bra idé och framförallt tror vi att
det skulle vara bra för Alvesta
kommun.   

Det nya triangelspåret kommer att se ut ungefär som Göteborgsbanan gör idag. Bilden tagen vid Lyckegård utanför
Alvesta när det nyinsatta Krösatåget passerar.

Polisbevakningen i
Alvesta har under som-
maren slagit ett mycket
negativt rekord. 

Tidvis har bemanningen
i hela kommunen bestått
av enbart en och en halv
tjänst. 

Enligt länspolisens budget borde
tjänsterna i Alvesta utgöra nio
heltidstjänster. Trots ideliga
påstötningar hos länspolischefen
har situationen inte förbättrats. 

Eftersom situationen under
sommaren inneburit en våg av
inbrott i bilar, villor, industrier
och skolor krävde Alvesta
Alternativet att kommunstyrelsen
skulle tillskriva länspolischefen
och begära att mellanskillnaden
mellan budgeterade nio tjänster
och de bemannade tjänsterna
skulle överlämnas till kommu-
nen. 

Med hjälp av de medlen skulle
kommunen hyra in vaktbolag för
bevakningsuppdrag i kommunen.

Alvesta Alternativets uppfattning
är att det inte kan vara medbor-
garnas skyldighet att ordna med
egen bevakning när de genom
sina skatter redan har betalt för
polistjänsterna. Förslaget från
Alvesta Alternativet röstades ned
av övriga partier i kommunsty-
relsen med motivet att man ännu
en gång skulle pröva att uppvakta
länspolischefen om fler poliser. 

I dagarna har ytterligare en
polistjänst tillsats och en närpo-
lischef kommer att tillträda sin
tjänst senare i höst samtidigt som
Lars Jansson går i pension.
Situationen efter detta är dock
långt ifrån tillfredsställande.
Uppvaktningen av länspolische-
fen bör inte låta vänta på sig.

Efter att denna artikel skrivits
har socialdemokraterna plötsligt
skridit till aktion. 

Brev om att kriminella asylsö-
kande ska utvisas ur landet har
sänts till bland annat polismyn-
digheten i länet. Alvesta
Alternativet är naturligtvis nöjda
med att socialdemokraterna efter

att vid förra kommunstyrelsemö-
tet gått emot vårt förslag nu själ-
va agerar. Vi får hoppas att deras

vaknande intresse också innebär
att de nästa gång röstar med oss i
vårt förslag.

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

Valinformation
Det är inte längre
meningsfullt att stryka
namn på vallistan. En
strykning innebär bara
att rösten räknas på
partiet.

Du kan bara kryssa för
en kandidat på din val-
lista. Kryssar du fler än
en räknas rösten bara
som en okryssad lista
och tillfaller partiet.  

Du kan ändra dig! Om
du poströstat och ång-
rar ditt val så går det att
göra om valet. Du går
bara till vallokalen på
valdagen och lägger en
ny röst. När poströsten
sedan skall prickas av
så läggs den åt sidan
när valförrättaren kon-
staterar att du röstat i
vallokalen. 

Bättre polisbevakning i kommunen behövs

Polisens bemaning i Alvesta kommun är under all kritik. Problemet har
varit känt länge, men först några veckor innan valet agerar den socialde-
mokratiskt ledda majoriteten och försöker inkassera billiga poäng.
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Ny kostsam skolpaviljong
Kommunledningen har
slagit till igen. Den här
gången har man hals över
huvud rusat iväg och hyrt
upp en paviljong till
Prästängsskolan utan att
kommunstyrelsen eller
barn och ungdomsnämn-
den fattat något beslut i
frågan. 

Först när paviljongen var på plats
kom man och ville ha ett god-
kännande av kommunstyrelsen
och det fick man fick tack vare
sin majoritet i styrelsen. 

SKRÄMMANDE
Affären är skrämmande på flera
sätt. Hyreslappen på den 345 kva-
dratmeter stora paviljongen är
400 000 i årshyra plus 500 000
för etableringen. Ett pris per kva-
dratmeter första året om samman-
lagt 2608 kr.

Detta skall jämföras med de 1
300 kronor som socialnämnden

ansåg vara ockerhyra på
Rådmannen och de 750 kronor
som IT-gymnasiet skrivit
kontrakt på i samma lokaler. 

Vid en förlängning av hyran
blir priset för paviljongen 1 159
kr kvadratmetern, också det ett
orimligt högt pris med tanke på
de lokaler som fås för pengarna. 

En formell upphandling hanns
heller inte göras eftersom tiden
inte medgav detta, enligt kom-
munledningen. 

TIDSNÖD
Att utrymmesproblemen inför
läsåret varit kända långt innan
mögelproblemet uppstod är ingen
hemlighet. Men när tiden bara går
utan att något händer så hamnar
man till slut i sådan tidsnöd att
varken information eller beslut
hinns med. 

Hade bara ärendet lyfts upp i
tid antingen i barn och ungdoms-
nämnden eller i kommunsty-
relsen hade säkert både bättre och
billigare lösningar kunnat tas
fram.  

Dyrt för skattebetalarna när kommunledningen ordnar skollokaler

Det var bråttom när det behövdes nya lokaler till Prästängsskolan. och det blev en dyr historia för skattebetalarna
i kommunen när ledningen handlade i all hast .

Prästängsskolans gym-
nastiksal kostar stora
pengar att åtgärda för att
få funktionsduglig igen.
Dessutom är det svårt att
garantera att åtgärderna
som vidtas är tillräckliga
på lång sikt. 

Partierna i kommunstyrelsen är
därför eniga om att ersätta den
gamla hallen med en ny. Pengar,
som tidigare beslutats användas
för att göra om tennishallen till en
enkel form av idrottshall, och de
medel, som annars måste använ-
das för renovering av den gamla
gymnastiksalen, blir grundplåten
i det nya bygget.

Beslut har fattats om att under-
söka möjligheten att få plats med
en 20 gånger 40 meter stor idrott-
tshall på samma plats som den
nuvarande gymnastiksalen. 

Alvesta Alternativet samt
kristdemokraterna var inte öve-
rens med övriga partier i komm-

munstyrelsen, utan ville undersö-
ka möjligheten att placera hallen i
området omedelbart öster om
Prästgården, 100 till 150 meter
från skolan. 

Motivet till detta är att en
idrottshall i den här storleken
skulle inskränka en redan mycket
begränsad utemiljö på
Prästängsskolan till ett minimum. 

En så stor och hög byggnad
stänger effektivt ut allt solljus
från stora delar av skolgården,
vilket knappast är det man vill
uppnå för en god utemiljö åt ele-
verna. Om man river den gamla
gymnastiksalen och flyttar den
utanför innergården skulle ute-
miljön i anslutning till skolan
klart förbättras. 

Vårt andra argument mot en
byggnation på nuvarande tomt är
osäkerheten om framtida pro-
blem med vatten. Det råder stor
osäkerhet om de vattenådror som
finns i slutningen och som tydli-
gen är en av grundorsakerna till
dagens problem. 

Trots löften från teknikerna om
att man idag kan bygga utan att
nya problem ska uppstå är vi
ändå osäkra. Med tanke på
dagens problem och de löften
som utgavs vid renoveringen litar
vi inte helt och fast på att proble-
men med vattnet inte kan åter-
upprepas. 

Vi tror därför att en placering
ovanför sluttningen är att föredra
i ett längre perspektiv.

Tänk över placeringen 
av en ny idrottshall

Klara källa
Klara källa kallas en källa strax öster om järnvägsövergången vid
Länsmansbacken. En offerkälla med samma namn har legat i träd-
gården på andra sidan vägen på tomten Klara källa, tillhörig
A.P.Johansson, Alvesta. I ett källsprång har man funnit en del kopp-
parmynt.
Norra Allbo Hembygds-förenings Årsbok 1930.

Grattis  Tommy!
Du lyckades klara hela den här
mandatperioden också utan att
uppfylla ditt löfte om en varmvatt-
tenbassäng!

S o c i a l d e m o k r a t e r n a
avstod den debattinbju-
dan som Alvesta
Alternativet inbjöd till.

I alla fall måste vi tolka
det så, eftersom något
svar inte kommit från
partiet. 

Däremot har vi kunnat konstatera
att Anne-Christine Gustavsson
och Tommy Mases i
Smålandsposten avböjt debatt-
terna mot Alvesta Alternativet.
Motiven till detta har varit olika. 

Anne-Christine Gustavsson

säger sig bara vilja debattera när
alla övriga partier är med, medan
Tommy Mases anser att det är
moderaterna som är huvudmot-
ståndare som största borgeliga
parti. 

Tydligen räknas inte längre
centern som ett borgeligt parti.
Sedan anser han att vår modell
till debattupplägg inte skulle fun-
gera. 

En vanlig allmänpolitisk debatt
är ett normalt upplägg i de flesta
dueller inför valet. Varför detta
inte skulle fungera ställer vi oss
frågande till. 

Att Alvesta Alternativet ville

ställa Lars-Olof Franzén mot
Anne-Christine Gustavsson är väl
fullt naturligt. Det är Anne-
Christine som är första namn på
socialdemokraternas lista och
förmodligen också kandidat till
kommunalrådsposten. Intresset
från allmänhetens sida för en
sådan duell hade varit betydligt
större än med andra namn inblan-
dade. 

Nu ville inte socialdemokra-
terna delta i debatter med Alvesta
Alternativet, men å andra sidan
var deras vilja att debattera med
moderaterna inte heller så angelä-
gen. 

Det blev inga debatter ...

Tommy Mases, (s).
Prästängsskolans gymnastiksal.
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Underskott sopas undan
Kommunledningen bollar över subventionerna till AllboHus
När socialförvaltningen
lämnade sina lokaliteter i
Rådmannen och IT-gym-
nasiet tog över dök plöts-
ligt ett underskott på 1,2
miljoner kronor upp. 

Anledningen var att den
höga hyreskostnaden för
socialnämnden under
många år hade täckt upp
underskott på mindre lön-
samma uthyrningsobjekt i
fastigheten. 

Enligt gällande regler föll det på
kommunstyrelsens lott att gå in
med dessa medel. Något som
kommunledningen inte alls gil-
lade.

Därför kom förslagen om att
ersätta de gamla avtalen med
AllboHus med nya som en skänk
från ovan. 

FLERA AVTAL
Förvaltningsavtalet, som reglerar
AllboHus skötsel av kommunens
skolor, daghem med mera, avtalet
om lokalvård och avtalet om de
separatredovisade fastigheterna
(servicehusen och Rådmannen)
skall omarbetas. 

Efter långa förhandlingar gick
det plötsligt med expressfart.

Informationen i kommunsty-
relsens arbetsutskott hade i
kommunstyrelsen ändrats till ett
beslutsärende. Allt för att ärendet
skulle kunna tas i fullmäktige
före valet.

Förslaget är att lokalvårds- och
förvaltningsavtalet förlängs
medan avtalet om separatredovi-
sade fastigheter försvinner och
ersätts med långsiktiga hyresavtal
för servicehusen. 

Men inte för Rådmannen. Både
fastigheten och de 1,2 miljoner
kronorna i underskott var sopade
under mattan. 

SKIFTANDE SVAR
Rådmannen ingår numera i
AllboHus normala bestånd och
de 1,2 miljonerna hamnade i
AllboHus resultaträkning. 

När Alvesta Alternativet bör-
jade fråga om vem som nu skulle
betala underskottet på
Rådmannen blev svaren mycket
skiftande. Kommunens företrä-
dare hävdade med bestämdhet att
det inte var hyresgästerna som
betalade notan utan att under-
skottet togs från AllboHus vinst.

AllboHus VD ansåg att det var
kommunen som skulle betala via
en överdebitering på bland annat
hyresavtalen med socialnämnden. 

Oavsett vilket som är sanning
så blir summan att underskottet

på Rådmannen belastar någon
annan. Antingen hyresgästerna,
som åstadkommer vinsten till
AllboHus, eller socialförvaltning-
en genom hyresavtalen på ålder-
domshemmen. 

Vid behandlingen i kommun-
fullmäktige lyckade Vi,
miljöpartietAlvesta och flertalet
moderata ledamöter få till stånd
en bordläggning av ärendet.

Ska kommunen får ordning på

sin ekonomi måste kostnaderna
föras på rätt plats. Som man nu
gör riskerar man nya turbulens à
la Rådmannen när nya besparing-
ar står för dörren.   

Underskottet på Rådmannen ska enligt kommunledningen i fortsättningen tas från AllboHus vinst. Eftersom bolagets
vinst ju skapas genom hyresintäkter från hyresgästerna, innebär det alltså att hyresgästerna i fortsättningen ska stå
för underskottet.

Det finns ingen kö till
äldreomsorgsplatser i sär-
skilt boende i Alvesta
kommun. 

Däremot fanns det när
detta skrivs sju till åtta
boende på korttidsboen-
det på Högåsen som vän-
tade på att plats skall bli
ledig på avdelning 3 och 4. 

Eftersom det enligt socialförvalt-
ningen inte finns någon kö så får
vi väl kalla dessa väntande pati-
enter för en rad. Denna rad bevi-
sar än en gång att majoriteten i
socialnämnden är på fel spår när
man tror att man kan dra ned på

antalet platser inom äldreomsor-
gen. 

Hur lång denna rad kommer att
vara när neddragningen av de 79
beslutade platserna är fullföljd är
svårt att sia om, men att den
kommer att vara rejält tilltagen
visar redan idag situationen på
Högåsen. 

Alvesta Alternativets förslag
om att använda det nu inköpta
gamla konvalescenthemmet på
Hamrarna till korttidsboende och
rehabilitering är ett måste om en
värdig äldreomsorg skall kunna
bibehållas i framtiden. 

Det är inte god äldrevård att ha
köer eller långa rader väntande på
omsorgsplatser. 

Kön blev en rad

Trots att socialförvaltningen påstår att det inte finns någon äldreomsorgskö
väntar redan nu flera boende på Högåsens korttidsboende på en plats. Hur
ska det då blir om antalet omsorgsplatser skärs ner?

ALVESTA ALTERNATIVET
Det rätta valet den 15 september!

Kräftfisket fortsatt succé
Andra årets kräftfiske i
Hjortsberga Samhällsför-
enings regi blev samma
framgång som premiärå-
rets. 

Fullt på varje lott under de fem
fiskekvällarna. Dessutom ordent-
ligt med fångster under hela
fiskeperioden. I slutet kröp de
stora bamsingarna fram och kom-
penserade dem som var sist ut för
de förstas kvantitetmässigt större
fångster. 

För strandpromenaden blev
årets fiskafänge en välbehövlig
förstärkning när nu andra etappen
påbörjats runt skoltomten. 

Den första etappen mellan
Sågverkstomten och Södervägen
har varit grundlagd ett tag och
väntar nu bara på ett lager sten-
mjöl för att vara helt klar. Med
ideella krafter och medel enbart

från kräftfisket så hoppas
Samhällsföreningen ändå att

andra etappen skall kunna slutfö-
ras under vinterhalvåret.

Den första delen av strandpromenaden inbjuder till vackra vyer längs
Sjöatorpssjöns strand.
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Dags för ny organisation igen
När det sparas på allt vill socialdemokrater och moderater ha fler politiker 
Olof Berg, (m), och
Tommy Mases, (s), har på
fullmäktigeberedningens
uppdrag tagit fram ett
förslag på en ny nämndor-
ganisation. 

När de här båda herrar
slagit sina kloka huvuden
ihop hade många nog
säkert väntat sig något
helt annat än vad de nu
lyckats åstadkomma. 

Några besparingar har
det inte blivit. Nu blev för-
slaget raka motsatsen. 

En helt ny nämnd, gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden, är en
del av förslaget vilket innebär att
ytterligare en ordförandepost
med en fyrtioprocentig arvode-
ring blir följden. 

NYA POLITIKER
En fördubbling av sammanträde-
na och totalt tre nya politiker på
utbildningsområdet kostar bara

på politikersidan bort mot en halv
miljon kronor i tider när alla pra-
tar besparingar. 

Hur förvaltningsorganisationen
under dessa båda nämnder skall
se ut har utredarna över huvud
taget inte diskuterat. En nog så
viktig sak för att det hela skall
fungera. 

TVÅ CHEFER
En förvaltning med två chefer har
aldrig lyckats tidigare och skulle
man inse att de båda nämnderna
behöver var sin förvaltningsorga-
nisation stannar totalkostnaden
inte på långa vägar vid ovan
nämnda belopp. 

När man samtidigt vet att gym-
nasieskolans framtida utveckling
är mycket oviss är det inte på en
ny politisk nämnd man bör lägga
pengarna. Det finns många andra
ställen de här 500 000 kronor kan
användas. 

Alvesta Alternativet förordar
en bibehållen organisation med
det undantaget att en av de båda
vice ordförandeposterna avveck-
las. Dessutom vill Alvesta

Alternativet att alla nämnder åter-
går till en renodlad organisation
med arbetsutskott i samtliga

nämnder och styrelser. 
En sådan organisation blir

betydligt effektivare och mindre

kostnadskrävande än den   utre-
darna vill genomföra.

Moderaterna, som vanligtvis brukar vara emot fler politiker, vill tillsammans med ( s ) fördubbla den politiska skol-
organisationen i Alvesta kommun.

Så här vill vi förändra den politiska organisationen:

· Oförändrad nämnds- och förvaltningsorganisation.
· Arbetsutskotten i kommunstyrelsen, barn och ung-
domsnämnden och socialnämnden ska ha fem leda-
möter och i miljönämnden samt kultur och fritids-
nämnden tre ledamöter.
· Ta bort en vice ordförande i samtliga nämnder. 

Den kommande mandat-
periodens politikerorgani-
sation är föremål för för-
ändring. Nu finns det för-
slag om att dela upp barn-
och ungdomsnämnden,
vilket skulle skapa två
arvoderade politikertjän-
ster istället för en.

Den politiska organisationen har
ständigt varit föremål för förän-
dringar sedan Alvesta
Alternativets tillkomst 1991. 

Efter valet det året inrättades
nya andre viceordförandeposter i
nämnderna som tillföll socialde-
mokraterna samtidigt som de
trots sin stora valförlust fick
behålla ett heltidsarvoderat oppo-
sitionsråd.

Den borgerliga majoriteten tog
hand om ordförande och förste
vice ordförandeposterna.
Samtidigt gavs moderaterna ett
nytt kommunalråd på halvtid.  

Efter valet 1994 bildade soss-
sarna majoritet med centern och
tog hand om de 1,5 kommunal-
rådstjänsterna. Alvesta
Alternativet blev största opposi-
tionsparti, men majoriteten drog

helt enkelt in oppositionsråds-
posten!

Efter senaste valet, 1998, blev
moderaterna det största opposi-
tionspartiet, och då återinfördes
oppositionsrådet, dock på halv-
tid. Samtidigt minskades antalet
ledamöter i en del nämnders
arbetsutskott, officiellt för att
skapa större effektivitet. 

Men det är säkert ingen som
tvivlar på att den egentliga anled-
ningen var att hålla Alvesta
Alternativet utanför. Tre år tidi-
gare, 1994, utökades arbetsut-
skotten när det stod klart att man
inte kunde hålla Alvesta
Alternativet utanför. Den gången
var argumenten att majoriteten
ville ”vidga demokratin”…

Den politiska majoriteten har i
många fall skräddarsytt den poli-
tiska organisationen så att
Alvesta Alternativet skulle ges
minsta möjliga insyn. 

Alvesta Alternativet vill min-
ska antalet ordförandeposter i
nämnderna från dagens tre till
två, alltså en återgång till den
ordningen som gällde fram till
1991. I besparingstider tycker vi
det är fel att satsa pengar på fler
politiker.

Den politiska organisationen 
har alltid skräddarsytts

Puttetorpa here bodde i Jungfruboda eller Puttetorp som gården också kall-
las. Hans namn var Jöns Abrahamsson Ram och han föddes 1791 och dog
1849. Många är historierna som berättats om hans storlek och styrka och
lär ha varit mellan 2,12 och 2,20 meter lång. “Heren” är idag en symbol
för Västra Torsås.

En röst på social-
demokraterna,
centern eller
folkpartiet är en
röst på det styre
vi haft den sen-
aste fyraårspe-
rioden i Alvesta
kommun.
Vill ni har en för-
ändring så är
alternativet att
rösta på 

Alvesta
Alternativet
i kommunvalet
den 15 septem-
ber. 

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften för 2002 är 10 kronor.

Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8
Glöm inte ange namn och adress!
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Detta ärAlvesta Alternativet
Alvesta Alternativet bil-
dades sommaren 1991
som en oberoende kom-
munalpolitisk förening.
Vår målsättning är att
verka för en bättre och
sundare utveckling i
Alvesta kommun än vad
riksdagspartierna lyckats
åstadkomma. 

Vi vill verka för en god hushåll-
ning med kommuninvånarnas
skattemedel och förverkliga en
generell välfärdspolitik som
grundar sig på solidaritet mellan
medborgarna. Tack vare att vi
inte har några partitaktiska loja-
liteter uppifrån att ta hänsyn till,
kan vi ta ställning i de politiska
frågorna ur ett rent sakligt per-
spektiv utan att få pekpinnar från
vare sig vänster eller höger eller
någon högre instans.

MED SEDAN 1991
Första gången vi ställde upp i ett
val var 1991 och allt sedan dess
har vi haft mellan en femtedel
och en sjättedel av kommunens
väljare bakom oss. I fullmäktige
har det betytt mellan sju och nio
mandat. 

Under den förra mandatperio-
den, 1994-1998, var vi största

oppositionsparti med vice ordför-
andeposter i samtliga nämnders
arbetsutskott, vilket gav oss god
insyn i kommunens verksamhet
och möjlighet att föra en aktiv
oppositionspolitik. I valet 1998
förlorade vi den ställningen, men
har den gångna valperioden haft
platser i de större nämndernas
arbetsutskott. 

EGNA FÖRSLAG
I många stora frågor har vi fört
fram egna förslag gentemot den
socialdemokratiskt ledda majori-
teten. Detta gäller inte minst när
det gäller egna budgetförslag till
hur vi vill använda kommunens
ekonomiska resurser. Detta arbete
har varit lärorikt och gjort oss väl
rustade att bli en del av en ny
politisk majoritet

Under de dryga tio år som vi
funnits har vi från att helt ha fru-
sits ut märkt en allt större accep-
terande för våra förslag och idéer
från de andra partierna. 

I flera frågor har den politiska
majoriteten röstat ner våra förslag
bara för att en tid senare åter-
komma med våra förslag i egen
tappning. Exemplen på detta är
många, bland annat behålla ålder-
domshemmen inom äldreomsor-
gen och att bygga bostäder på
mindre orter.

För oss är det viktigt att man

hushållar förnuftigt med vår
gemensamma och begränsade
kommunkassa. Vi försöker se till
att förslag och beslut så långt det
är möjligt är till gagn för så
många av kommuninvånarna som
möjligt.

Alvesta Alternativet har växt
fram som en “gräsrotsrörelse”. Vi
tycker det är viktigt att åsikter
och idéer skall växa fram under-

ifrån och inte tvärt om. Besluten
om hur vi ska ställa oss i olika
frågor fattas på våra medlemsmö-
ten.  

I oppositionsställning har vi
haft möjlighet att “lyfta på locket
till den kommunala grytan” och
låta kommuninvånarna få vetskap
om vad som händer, något som
riksdagspartierna inte alltid sett
med blida ögon! 

Samtidigt har vi, inte minst
genom våra alternativa budget-
förslag, påvisat en politik bort
från skattehöjningar, besparingar
och neddragningar som majorite-
ten bedrivit. Med Ditt stöd den 15
september är vi beredda att ta
ansvar för Alvesta kommuns led-
ning!

Under den sista veckan i valrörelsen kan du träffa oss från Alvesta Alternativet i vår valstuga norr om ICA i Alvesta.
Välkommen in på en kopp kaffe och för att hämta valsedlar eller ställa frågor till oss!

Alvesta Alternativet se
osnovala ljeta 1991 godine
kao nezavisni komunalno
politicki savez. Nas cilj je
da radimo za bolji i zdra-
viji razvoj Alvesta
Kommun-e nego sto su to
riksdag-stranke uspjele
postici. 

Mi zelimo da radimo za dobro
ekonomisanje sa poreznim
sredstvima gradana komune i ost-
variti opstu politiku blagostanja
koja se temelji u solidarnosti gra-
dana. Zahvaljujuci sto nemamo
stranacko-takticku lojalnost
odozgo prema kojoj trebamo
imati obzira, mi mozemo dati
odluku u politickim pitanjima iz
cisto objektivne perspektive bez
naredenja od strane ljevicarskih
ili desnicara ili nekog viseg orga-
na. 

Prvi put smo izisli na izbore na
izborima 1991 godine i stalno
poslije toga imamo podrsku od
izmedu petine i sestine biraca
komune. U skupstini je to znacilo
izmedu devet i sedam mandata. 

Tokom proslog mandatskog

perioda 1994-1998, bili smo naj-
veca opozicijona stranka sa pod-
predsjednickim polozajem u svim
komitetskim odborima, koji su
nam dali dobar uvid u djelatnost
komune i mogucnost vodenja
aktivne opozicijone politike. Na
izborima 1998 smo izgubili tu
poziciju, ali smo proslog izbor-
nog perioda imali mjesta u vecim
komitetskim odborima.

U mnogim vecim pitanjima
smo izlozili licne prijedloge
prema vladajucem majoritetu
socijaldemokrata. Ovo vazi i kad
su u pitanju licni prijedlozi za
budzet do kako zelimo koristiti
komunalna ekonomska sredstva.
Ovaj posao je bio poucan i ucinio
nas je dobro opremljene da bih
bili jedan dio novog politickog
majoriteta. 

Tokom punih 10 godina postoj-
anja mi smo od totalnog nezama-
ranja primjetili od drugih strana-
ka sve vecu prihvatnost nasih
prijedloga i ideja. 

U vise pitanja se politicki
majoritet suprostavio nasim prij-
edlozima da bih se poslije vratili
sa nasim prijedlozima kao licnom
varijantom. Takvih ima dosta
primjera, medu ostalim da se

zadrze staracki domovi unutar
njege starih i gradnja stanova u
manjim mjestima.

Za nas je vazno da se ekonomi-
se razumno sa nasim zajednickim
i ogranicenim komunalnim nov-
cem. Mi pokusavamo da se pobri-
nemo da prijedlozi i odluke budu
koliko je god moguce u koristi
sto vise gradana komune. 

Alvesta Alternativet je izrasla i
procvjetala kao pokret. Mi sma-
tramo da vazna misljenja treba da
rastu odozdo a ne obratno.
Odluke o kako da se postavimo u
razlicitim pitanjima se uzimaju
na nasim clanarskim sastancima.

U opozicijnom polozaju smo
imali mogucnost da ‘’podignemo
poklopac komunalnog lonca’’ i
da dopustimo gradanima komune
da saznaju sta se desava, koje
riksdag-stranke nisu uvjek vidjele
otvorenih ociju. Istovremeno smo
mi, uz pomoc nasih alternativnih
prijedloga za budzet, dokazali
politiku na stranu od povecanja
poreza, ustede i smanjenja kojima
su se majoritet posvetili. Sa
Vasom podrskom 15 septembra
mi smo spremni da uzmemo
odgovornost vodstva Alvesta
Kommun-e!   

Alvesta Alternativet

Alvesta Alternativets 
Valvaka

Restaurang Lokstallet 
Storgatan, Alvesta

Söndagen den 15 september kl. 20.00
Förtäring till självkostnad

Välkomna! Styrelsen

Behövs ett nytt regionförbund?
Frågan om ett nytt region-
förbund i Kronobergs län
har diskuterats under en
längre tid. 

Eftersom Markaryds
kommun i juni sade nej
sköts projektet upp på
obestämd framtid.

Vi i Alvesta Alternativet avvisar
ett regionförbund. Vi ställer oss

tveksamma till om det är den
rätta vägen för att utveckla länet.
Det finns redan olika politiska
organ för detta.

Vi motsätter oss definitivt att
införa en ny organisation utan att
något redan befintligt avvecklas.
Länets framtid befrämjas inte av
fler politiker och mer sammanträ-
den.

Vi tycker också att en ny
regionorganisation ska lyfta
blicken utanför länsgränsen.

Tänk på att Du inte behöver rösta på samma parti
i de tre valen till riksdag, landsting och kommun-
fullmäktige! I kommunvalet.

När det gäller de nära, vardagliga frågorna finns
det ett lokalt förankrat parti.  
Välj Alvesta Alternativet den 15 september!

Valsedlar
finns i vallokalerna och i  valstugan vid ICA i Alvesta.
Du kan även ringa till Peter Johnsson, 0472-141 52
eller Lars-Olof “Zona” Franzén, 0472-55 03 10.


