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Ekonomiskt sammanbrott 
Borgerliga panikåtgärder för att rädda kommunens ekonomi
Alvesta kommuns eko-
nomiska delårsrapport
är ingen trevlig läsning.
Fortsätter det i samma
takt som nu kommer det
egna kapitalet att vara 0
kronor om ett år. Den
senare uppgiften läm-
nades av ekonomichefen
Kjell Rosenlöv vid
kommunfullmäktiges
sammanträde, den 28
september.

Tyvärr verkar den borgerliga
majoriteten med kommunalrå-
det Karin Vernersson, (c), i
spetsen inte ha förstått allvaret i
ekonomichefens uttalande. 

Investeringarna ska fortsätta,
är budskapet. Tänk er in i er
egen ekonomi. Även om ni
skulle vilja göra ett inköp till
hemmet, men börsen är tom, så
väntar ni säkert om den gamla 

prylen väl fungerar. Visst vore det
skoj med en ny DVD med alla
nya finesser, men börsen är tom
och den gamla får hålla ett tag till.
För det blir för dyrt att gå till ban-
ken att låna för en sådan sak.
Lånen får prioriteras till bilen, så
man kommer till jobbet.
Inkomsten måste förtjänas.

GEMENSAM KASSA
Men så här tänker inte kommu-
nalråden Karin Vernersson, (c),
och Mats Johnsson, (m) eller
deras samarbetspartners  Harald
Bergström, (kd) och Gerd
Gränfors, (fp) när de handskas
med alla vår gemensamma kassa.
För dem är det precis tvärt om!
Upp och nedvända världen skulle
man kunna säga.

Trots att börsen snart är tom
och trots att det finns väl funge-
rande skollokaler i kommunen
ska Stenlyckeskolan i Alvesta,
som renoverades så sent som i
början av 1990-talet, nu stängas
redan nästa år. Samtidigt ska det
byggas nya skollokaler i
Moheda! En byggnation som
man inte har några egna pengar
till utan tvingas lånefinansiera.
Det är inte särskilt svårt att räkna
ut att det här leder till ökade
driftskostnader. Kanske är det
inte så konstigt att Alvesta
kommuns ekonomi är som den är
när man agerar på det här viset.
Samtidigt ska Alvesta kommun
nu också avskeda personal. 60
personer ska varslas om uppsäg-
ning!

OPPOSITION?
Vi i Alvesta Alternativet förvånas
också över hur de andra opposi-
tionspartierna, socialdemokra-
terna och vänstern, reagerar. Mins
ni vad som hände efter senaste
valet då centern övergav sossarna
och vänsterpartisten Börge
Nielsen slängde sig i armarna på
socialdemokraterna och som
belöning fick sitta kvar som revi-
sionens ordförande?

Börge Nielsen deklarerade stolt
att man nu skulle formera en stark
opposition som skulle vara
beredd att ta över efter valet
2006. Stark och stark? Ja, det kan
verkligen diskuteras.

En oppositions huvuduppgift är
ju att ta fram alternativ till den
styrande majoriteten. Åtminstone
i en demokrati. Annars blir det ju
som i en diktaturstat där det alltid
bara finns en enda sanning, oav-
sett vad det handlar om.  

INGA MOTFÖRSLAG
För hör och häpna, när den bor-
gerliga majoriteten lade fram sitt
”åtgärdsprogram” för att komma
till rätta med de stora underskott-
en i kommunens ekonomi hade
varken socialdemokraterna eller
vänstern några motförslag!
Sannerligen inte mycket till
opposition! Partiernas företrädare
Tommy Mases respektive Börge
Nielsen sa vid sammanträdet att
de skulle bevaka hur den borger-
liga majoriteten kommer att
agera. Det var allt!

Alternativets förslag till beslut
finns redovisat här intill. Vi vill
fokusera på den summa pengar
som behöver hämtas in för att
uppnå ett nollresultat. Innan vi
bestämmer hur det ska gå till vill
vi att alla möjligheter för att nå
målet med en nollbudget redovi-
sas. Efter det skall man besluta
om vilka åtgärder som blir nöd-
vändiga att vidta.

Har man alla möjligheter och
dess konsekvenser klart för sig
vid tillfället för beslutet kan man
givetvis göra nedskärningarna på
ett sådant sätt att de får minsta
möjliga negativa effekt för
kommuninvånarna. Antalet upp-
sägningar kan minimeras och

bästa möjliga resultat uppnås.
Men den här handlingslinjen

avvisades av den borgerliga
majoriteten. Istället ska man nu

skapa osäkerhet bland de anställ-
da och bygga nya skollokaler
samtidigt som fungerande lokaler
som redan finns ska stå tomma.  Börge Nielsen, (v).

Den borgerliga majoriteten tar nu
till rna rama panikåtgärder.

VÅRT FÖRSLAG!
De strategiska åtgärder vi efterlyser är följande:

· Sparbetinget som sätts på kommunens totala
verksamhet skall vara 31 miljoner kronor. 
· Sparområdet är i första hand sådana verksam-
heter som minst påverkar kommuninvånarna och
inte utgör kärnverksamhet för kom-munen.
· Varje förvaltning skall före den 15 oktober redo-
visa sina olika verksamheter och vilka möjligheter
till besparingar som finns och konsekvensbeskriv-
ningar av dessa. Konsekvens-beskrivningen måste
innehålla alla slags följdverkningar som ekonomiskt
eller verksamhetsmässigt drabbar förvaltningen och
/eller kommuninvånarna.

Konsekvensbeskrivningarna skall också belysa
eventuella följdverkningar för andra förvaltningar
eller enheter inom kom-munen eller dess bolag.
· Projektanställningar och pågående projekt
redovisas särskilt.
· Redovisning görs av byggnadsprojekt som är
under upphandling eller projektering. Redovisningen
skall innehålla budgeterade medel, beräknade kost-
nader och konsekvenser av ett avbrytande.
· Det pågående budgetarbetet skall ta hänsyn till
och möjliggöra kostandsbesparingar för 2005 med
motsvarande 31 miljoner kronor.
· Förändrade organisationer eller andra organisa-
toriska förändringar med ekonomiska pluseffekter
skall redovisas med ekonomisk- och konsekvensbe-
skrivning.
· Allt underlag skall finnas klart för beslut vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunsty-
relsens sammanträden i november för slutligt fast-
ställande vid kommunfullmäktiges budgetsamman-
träde i november månad 2004.

Tommy Mases, (s).
Foto: Socialdemokraternas hemsida
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Bli nedlagd i Alvesta!
Alvesta Gjuteri är nedlagt och verksamheten flyttad till
Finland. Företaget Alvema som för inte så länge sedan
sysselsatte ganska många ska också lämna orten.
Shipdoors är ett annat exempel på ett företag som dragit
ned på verksamheten.
Posten har lagt varsel om personalminskningar.
Skogström och Petterssons åkeri med närmar 50 anställda
försvinner nu också samtidigt som Alvesta kommun ska
säga upp 60 anställda. Men det är inte bara företag om
flyr kommunen. Friskolan John Bauer vill flytta gymnasi-
et i Alvesta till Växjö. 
För ett par år sedan beslutade socialdemokraterna och de
borgerliga om att slå samman räddningstjänsten med
Växjö kommun. Trots fagra löften om motsatsen finns i
dag ingen heltidsanställd personal kvar i Alvesta komm-
un! Och kostnaderna för verksamheten har skjutit i höj-
den. Således har det i verkligheten blivit minimerad verk-
samhet till ett högre pris för Alvesta kommuns del.
Den borgerliga majoriteten har också beslutat om nedd-
dragningar vid Slätthögsskolan och nedläggning av
Stenlyckeskolan i Alvesta tätort. Den borgerliga majorite-
ten förbereder också en omfattande neddragning av
antalet omsorgsplatser inom äldreomsorgen. 
De har också med socialdemokraternas stöd beslutat
avveckla kultur- och fritidsnämnden 
Kära kommuninvånare. Det är ett privilegium att få sitta
som folkvald i kommunfullmäktige. Då får man inför
öppen ridå ungefär en gång i månaden se hur majoritetens
företrädare tvingas lämna sina slutna rum för att fram-
träda offentligt. Men det är egentligen en tragikomisk till-
ställning att höra majoritetsföreträdare som Karin
Vernersson, Ingrid Salomonsson, Lars-Erik Lindberg,
Gerd Gränfors och Harald Bergström beskriva det eko-
nomiska läget och deras förslag till åtgärder. 
Man kan egentligen inte känna annat än djup sympati för
fullmäktiges förre ordförande Olof Berg, (m), som fick
nog av maktfullkomlighet och trångsynthet och avsade sig
sitt uppdrag i våras efter att totalt ha inkompetensförkla-
rat den nuvarande kommunledningen..
Samtidigt som företag och jobb försvinner saknar de själ-
va både idéer och handlingsförmåga och avvisar konse-
kvent alla förslag som kommer fram om offensiva närings-
politiska satsningar. Deras enda lösning har än så länge
varit att utse näringslivssekreteraren till chef med höjd
lön som följd. Sannerligen fängslande!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i september
meddelade ekonomichefen att prognosen för årets ekono-
miska resultat visar på ett minusresultat med drygt 21 mil-
joner kronor. Det är en budgetavvikelse på över 33 miljo-
ner. Ekonomichefen meddelade också att i den här takten
är det egna kapitalet förbrukat om ett år. Men den center-
ledda borgerliga majoriteten verkar inte förstå allvaret.
De fortsätter att investera i nya byggnader för exempelvis
skolan och ska ställa av idag väl fungerande skollokaler.
Således en kapitalförstörelse utan dess like. 
Inkompetensen har fått ett ansikte! Kommuninvånare:
Vid senaste valet gjorde ni centern till näst största parti
och tredubblade det lilla opportunistiska folkpartiet. 
Därmed kunde ju socialdemokraternas tidigare stödparti-
er göra ”palatsrevolution” och själva ta över befälet. Ta nu
tillfället i akt och besök kommunfullmäktiges sammanträ-
den, som är offentliga, för att följa ”era” folkvaldas age-
rande. Vi kan garantera att kommande val då inte komm-
er att bli det samma! På köpet får ni dessutom se en när-
mast total avsaknad av oppositionspolitik från socialde-
mokraterna och vänsterpartiet.
Som största borgerliga parti borde ni medlemmar i
Alvesta kommuns centeravdelningar också ta er en
ordentlig funderare på om ert parti inte har några star-
kare kort än trojkan Vernersson, Salomonsson och
Lindberg att spela ut till att leda Alvesta kommun?     

Kommer ni ihåg när soci-
aldemokraterna sa att de
ville behålla Stenlycke-
skolan? Nu har de bevisat
motsatsen.

Idag stöder de tillsammans med
sina kamrater i vänsterpartiet den
borgerliga majoritetens avveck-
ling.

De stolta deklarationerna från
den röda oppositionskoalitionen
om ett stöd för en lokal folkom-
röstning om Stenlyckeskolans
vara eller inte vara är idag som
bortblåsta. 

Vid kommunfullmäktiges
senaste sammanträde den 28 sep-
tember ställde socialdemokra-

terna och vänstern till och med
upp på den borgerliga majorite-
tens nya direktiv att avveckla
Stenlyckeskolan redan till våren,
ett år tidigare än det ursprungliga
beslutet som slog fast en avveck-
ling 2006. 

I våras avslöjade Alvesta
Alternativet den borgerliga majo-
ritetens falskspel om
Slätthögsskolan. Men när det
gäller sveket mot föräldraför-
eningen och andra som förra
hösten samlade in närmare 1 800
namnunderskrifter för en folkom-
röstning om skolans framtid
behövs inga avslöjanden.
Socialdemokrater sviker dem
inför öppen ridå och sluter upp
bakom den borgerliga majorite-

tens kapitalförstöring. Motivet
till denna kursförändring är att
socialdemokraterna trodde sig
kunna göra en uppgörelse med
majoriteten om äldreboendet på
Högåsen som belöning. Istället
sitter man där nu med svansen
mellan benen när majoriteten inte
var benägen att samarbeta i den
här frågan heller.  

Till föräldraföreningar och
andra som kämpar för sin skola
mot maktfullkomliga politiker
har vi bara ett råd: Granska de
olika partiernas ställningstagande
och deras spel om era skolbarn
och välj valsedel efter detta nästa
gång det blir dags att gå till val!

Stenlyckeskolan överges i förtid
(S)veket mot skolan

Redan till våren avvecklar nu den borgerliga majoriteten verksamheten vid Stenlyckeskolan i Alvesta tätort. Med stöd
av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Namninsamlingen avslutad
Vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 sep-
tember överlämnade
Joakim Cardell de nästan
650 namnunderskrifter
som vi samlat in mot
ytterligare neddragningar
av antalet omsorgsplatser
inom äldreomsorgen, till
kommunfullmäktiges ord-
förande Svante Kjellén,
(kd).

Det var i samband med att vi gav
ut vår tidning Alternativet i april i
år som vi uppmanade kommunin-
vånarna att skicka in sina nam-
nunderskrifter till stöd för en rea-
listisk ombyggnad av sjukhemm-
et Högåsen och för ett stopp av
neddragningen av antalet
omsorgsplatser inom äldreomsor-
gen i Alvesta kommun.

Listor har strömmat in och vid

ett par tillfällen har vi också varit
ute ”på stan” i Alvesta tätort för
att samla in namnunderskrifter.

Senast i samband med Alvesta
marknad fanns våra listor fram-
me när vi var på plats i
Järnvägsparken.

Vi har hela tiden varit mycket
observanta på att inte aktivt
”tvinga” någon att skriva på
genom övertalning. Listorna har
funnits framme när vi varit ute på
stan och precis som när det gäller
listorna i vår tidning Alternativet
sedan i våras, har det varit upp till
kommuninvånarna att ”skriva
på”. Vi har således inte ”aktivt”
jobbat för att få ihop så många
underskrifter som möjligt. 

När vi drog igång kampanjen
såg vi det som ett mål att få ihop
500 underskrifter. Med tanke på
att det hela fokuserade mycket
kring just sjukhemmet Högåsen
med ungefär 100 omsorgsplatser,
såg vi det som realistiskt. Vi ska
ju också komma ihåg att den

gruppen människor som vi vill
värna, de äldres rätt till en god
omsorg och valfrihet, är kanske
en av de ”svagaste” grupperna i
dagens samhälle när det gäller att
göra sin stämma hörd.  

Därför är vi mycket nöjda med
att så många som 648 av kommu-
nens invånare genom en aktiv
handling skrev på vårt upprop. 

Självklart hoppas vi att den här
opinionsyttringen ska få den bor-
gerliga majoriteten i kommunen
och socialdemokraterna att inse
att vi inte kan fortsätta att minska
antalet platser med särskilt
boende inom äldreomsorgen. Vi
behöver ha kvar dagens ungefär
100 omsorgsplatser på Högåsen
även efter en renovering! 

Vi kan helt enkelt inte fortsätta
att dra ner på antalet omsorgsplat-
ser samtidigt som resurserna till
hemtjänsten inte får den ökning
som neddragna omsorgsplatser
kräver.
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Kört för Saab i Trollhättan?
”Sommaren 2003 fick
vi anställda ungefär
samma besked som de
anställda nu fått vid
Saab i Trollhättan. Vår
verksamhet ställdes mot
den i finska Karkkila.
Men beslutet hade fatt-
tats långt innan beske-
det kom. Det var bara
ett spel för gallerierna.”

Tusentals arbetstillfällen hotas nu
i Västsverige när General Motors,
GM, ställer produktionen vid
Saab i Trollhättan mot den som
Opel bedriver i tyska
Rüsselsheim.

En nedläggning i Trollhättan
skulle givetvis vara förödande.
Ansvariga politiker gör heller
ingenting när svensk industri
utarmas. Anledningen är att de
inte kan eftersom de numera
saknar kraftfulla verktyg. I grund
och botten är det också en kort-
synt, eftergiven och misslyckad
regeringspolitik som ligger till
grund för dagens situation.  

Just Saab i
Trollhättan har ju
ofta framhållits
av den socialde-
mokratiska rege-
ringen som ett
lysande exempel
på hur utländskt
kapital satsats
och skapat syss-
selsättning i Sverige. När ägarna
nu ska maximera vinsten får vi se
vad det egentligen är värt.

MISSLYCKANDE
I grund och botten är det en miss-
lyckad socialdemokratisk rege-
ringspolitik från slutet av 1980-
talet med avregleringar och
anpassningar till EU som är

anledningen till att svensk
industri nu hotas att helt utarmas. 

Inför folkomröstningen om ett
svenskt medlemskap i EU 1994
var budskapet från politiker och
höjdare i samhället att om bara
Sverige kom med i EU skulle
bland annat jobben tryggas. Men
det har blivit precis tvärt om!
Arbetstillfällena har lämnat lan-
det i en allt snabbare takt under
de senaste tio åren. Ofta i bärkraf-
tiga och lönsamma svenska före-
tag. Vem mins inte däckfabriken i
Gislaved? Eller för att ta ett aktu-
ellt exempel, vem har inte hört
talas om Electrolux dammsugar-
fabrik i Västervik?

OLIKA ARGUMENT
Självklart kan man inte med
säkerhet påstå att ägarna på andra
sidan Atlanten nu väljer att
avveckla Saab i Trollhättan. De
rent ekonomiska förhållandena
mellan Trollhättan och
Rüsselsheim vet jag inget om.
Men det är inte alltid de rent eko-
nomiska argumenten som styr
kapitalets handlande. 

Glöm i det här fallet heller inte
att det är betydligt dyrare för en
ägare att avveckla produktion och

göra folk arbets-
lösa i Tyskland
än vad det är i
Sverige.

S o m m a r e n
2003 fick vi
anställda på gju-
teriet i småländ-
ska Alvesta
ungefär samma

besked som de anställda nu fått
vid Saab i Trollhättan. Efter att
allt sedan förvärvet 1997 ha plun-
drat ett i grunden lönsamt företag
på lönsam produktion meddelade
de finska ägarna Componenta
Corporation att verksamheten i
Alvesta skulle ställas mot den i
finska Karkkila. En av enheterna
skulle bort.

Vi påvisade att gjuteriet i
Alvesta var det ur ekonomisk
synvinkel mest fördelaktiga för
koncernen. När ägarnas besked
sedan kom några månader senare
var det Alvesta som skulle läggas
ned. 

FRÅGANDE
Vi anställda stod givetvis frå-
gande till ägarens irrationella
beslut. Men efter hand förstod vi

att beslutet om att lägga ned i
Alvesta hade fattats långt innan
beskedet kom att en av två pro-
duktionsanläggningar skulle bort.
Det var bara ett spel för galleriet.
Med stöd av den finska kommu-
nen Karkkila flyttades koncer-
nens sedan huvudmaskin från
Alvesta över Östersjön. Kanske
inte så konstigt med tanke på
huvudägaren Heikki Lehtonens
rent personliga och känslomässi-
ga band till just Karkkila.

INGEN LYSSNADE
Enligt vad som refererats i mass-
media lär ju flera höga GM-che-
fer ursprungligen komma från
just Opel. GM har också ägt Opel
betydligt längre än Saab.
Dessutom bodde ju Adam Opel
själv i Rüsselsheim när han star-
tade sin industriella karriär för
snart 150 år sedan. Även om
lönekostnaderna är lägre i
Sverige än Tyskland så är det nog
tveksamt om det hjälper de sven-
ska bilbyggarna och underleve-
rantörerna att behålla jobben.

Även om ett utländskt ägande
kortsiktigt kanske kan vara bra så
är det långsiktigt förödande för
Sverige som industrination. När
väl ägandet lämnat landet för-
svinner snart också jobben, det
finns det flera exempel på.

Vi gjuteriarbetare gjorde allt vi

kunde för att väcka slumrande
beslutsfattare. Vi skrev brev till
högsta ort, den socialdemokra-
tiska regeringen. Vi försökte göra
ansvariga statsråd, Leif Pagrotsky
och Ulrika Messing, uppmärk-
samma på att svensk industri
utarmas. För statsrådet Mona
Sahlin förklarade vi att en natur-
lig integration i det svenska sam-
hället för många invandrare för-
svinner när industrin läggs ned.
Men ingen brydde sig. De här tre
statsråden behagade inte ens
svara på våra brev! 

Och först när jobben redan för-
svunnit här i Kronobergs län och
fabriksportarna slagits igen rea-
gerade landshövdingen och våra
lokalpolitiker och uttryckte sin
oro över att länet riskerar att bli
ett krisområde.

Men var fanns de runt årsskiftet
när över 1200 arbetstillfällen var
hotade och diskussionen var som
livligast? Då fanns ju tid att
agera! 

Peter Johnsson
Före detta ordförande för Metalls
verkstadsklubb vid Componentas
nedlagda gjuteri i Alvesta och
ordförande i Alvesta alternativet.

Artikeln publicerades i
Göteborgs-Posten den 29 sep-
tember 2004.

Alvesta Alternativets ordförande Peter Johnsson, som tidigare var Metallordförande vid det nedlagda gjuteriet, befa-
rar att samma öde nu riskera drabba Saab i Trollhättan.

Det finns klara likheter mellan Componentas plundring av Alvesta Gjuteri och vad som nu riskerar att hända med
Saab i Trollhättan. 

Politikerna är maktlösa när jobben flyttar utomlands

”Vi gjorde allt för
att väcka slum-
rande beslutsfatt-
tare. Men ingen
brydde sig.”



I Smålandsposten har vi
under senare tid kunnat
läsa hur det kommunala
f a s t i g h e t s b o l a g e t
AllboHus i Alvesta komm-
mun, och därmed indirekt
deras hyresgäster, numera
inte enbart svarar för sub-
ventionerna till centralor-
tens hotell, utan även tar
allt större del i kommu-
nens fysiska samhällspla-
nering. 

Alvesta Alternativet har
tagit upp det här genom
en enkel fråga till kommu-
nalrådet Karin
Vernersson, (c). Hennes
svar lämnar mycket mer
att önska.

Nyligen presenterades en utred-
ning om att många av landets
kommuner tar ut orimligt höga
vinster från sina bostadsbolag.
Hyresgästerna får på så sätt beta-
la kommunal verksamhet två
gånger. Dels via skattsedeln och
dessutom indirekt genom hyran. I
Alvesta kommun har man gått ett
steg längre. 

Här är det kommunala fastig-
hetsbolaget med och finansierar

rent kommunala projekt med
hyresgästernas pengar. Kanske
inte så konstigt att man då titt
som tätt försöker spara in på
bygglovsavgiften vid sina olika
projekt genom att helt enkelt inte
begära bygglov förrän man blir
uppmanad! 

FLERA PROJEKT
AllboHus finansiering gäller pro-
jekt som en stor parkeringsplats
vid Folkets Hus och trottoarer i
samband med renovering av en
av bolagets fastigheter i centrala
Alvesta. Kommunalrådet hävdar
visserligen i sitt svar på våra frå-
gor att det fortfarande är kommu-
nen som är ansvarig för den
fysiska samhällsplaneringen.
Men verkligheten talar emot
kommunalrådets påstående. 

Senaste projektet är att anlägga
ett nytt torg på Storgatan i Alvesta
utanför AllboHus entré. Detta
trots att den aktuella platsen på
Storgatan gjordes i ordning för
bara ett par år sedan i samband
med att entrén till AllboHus
byggdes om för mångmiljonbe-
lopp. 

Förevändningen sägs nu vara
att trottoaren på motsatta sidan
lutar så mycket ut mot gatan att
den måste justeras. Ett rätt dåligt
argument för att bygga om
Storgatan eftersom den stora
kostnaden ligger i att stenlägga
gatan och skapa torget på gatu-
mark. Som fastighetsägare är
AllboHus naturligtvis skyldig att
se till att entréer och trottoarer på
den egna marken är handikapp-
vänliga utan kommunens
inblandning.  

Ett ”skryttorg” framför
AllboHus pampiga entré ökar
knappast tillgängligheten till
butikerna för de handikappade.
Hade det varit det här man verkli-
gen hade velat satsa på hade man
lagt pengarna på att göra tillgäng-
ligheten högre på AllboHus övri-
ga fastigheter i centrum. Det är

således ett tunt argument av
kommunalrådet att försvara
ombyggnaden av Storgatan med
att hon vill öka tillgängligheten
för de handikappade.

SKRYTBYGGE
På frågan om ett sådant här skryt-
bygge är försvarbart samtidigt
som kommunen ekonomi är i
kraftig obalans svarade aldrig
kommunalrådet Vernersson.   

Nyttan av den här senast före-
slagna ”investeringen” måste all-
varligt ifrågasättas. Inte minst
mot bakgrund av den allvarliga
ekonomiska situationen kan det
heller inte vara rätt att ett av
kommunens egna bolag bygger
om en del av Storgatan som iord-
ningställdes så sent som för ett
par år sedan. I synnerhet som
andra delar av centrum också
väntar på välbehövlig upprust-

ning! Självklart är det heller inte
rätt att vältra över rent kommuna-
la kostnader på dem som hyr
lägenheter eller affärslokaler av
AllboHus. Varken när det gäller
hotellsubventioner eller stensätt-
ning av gator och torg

Tyvärr förefaller det som om
både förutvarande och nuvarande
direktörer för fastighetsbolaget
AllboHus inte riktigt rättar sig
efter vad som är bolagets primära
uppgift, att tillhandahålla och
hyra ut lägenheter och lokaler i
kommunen. 

KOMMUNCHEF
Nu förefaller det dessutom som
om den nuvarande direktören
börjat plocka över även sina
arbetsuppgifter från tiden som
kommunchef. Vad tyder det på?
Maktbegär eller en svag kommu-
nal ledning? Hur som helst har en

dålig kultur utvecklats för fastig-
hetsbolagets ledning allt sedan
det bildades i mitten av 1990-
talet. Men de borgerliga och soci-
aldemokraterna i AllboHus sty-
relse förefaller inte bry sig. 

Frågan måste ställas om det här
är ett medvetet ”besparingsknep”
från den Karin Vernersson och
den borgerliga kommunledning-
en att vältra över kommunala
kostnader på AllboHus hyres-
gäster?

Kommunens ekonomi är hårt
ansatt, det kan vi snart läsa om
varje dag i media. Men uppenbar-
ligen har AllboHus spenderbyx-
orna på. I kärva tider måste man
se till helheten, i det här fallet
”kommunkoncernen”. Det vill
säga inte enbart kommunen utan
även deras bolag. Om det gnetas
och sparas i en ända hjälper ju
inte det om det spenderas i den
andra.

Det är den här trottoaren kommunalrådet Karin Vernersson, (c), hänvisar till när det ska nu ska anläggas ett pam-
pigt torg framför AllboHus entré. Men att i ekonomiska kristider använda pengarna till att öka tillgängligheten till
andra butiker i centrum är hon inte intresserad av. 

Pampigt värre är modellen
Vernersson och Norén kommunens nya ”gatuarbetare”
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Resecentrat: Monument ska forceras fram
Kommunalrådet Karin
Vernersson, (c), nöjer sig
inte med att få
Mohedaskolan uppförd
som ett monument över
sig själv. Nu vill hon även
forcera fram en byggna-
tion av resecentrum i
Alvesta för att på så sätt
”ta över” även företräda-
ren Ann-Christine
Gustavssons, (s), betong-
monument.

Att möjligheten att bedriva järn-
vägstrafik sedan faktiskt försäm-
ras är inget som oroar kommunal-
rådet!

Kommunalråd har i alla tider
och i alla kommuner gärna sett en
pampig och maffig byggnation
som något att stolt visa upp för
barn och barnbarn som något man
genomfört under sin politiska
bana. 

Trade Center i Halmstad är en
klassiker på området, ett höghus i
betong och glas på högskoleom-
rådet som tillkom under före detta
socialdemokratiska statsrådet

Jörgen Anderssons dagar som
kommunalråd under 1980-talet.

Svenska kommunpolitikers sätt
att bygga monument över sig själ-
va är således lite mer raffinerade
än forna tiders öststatsledares
magnifika bronsstatyer.

Alvesta kommun är inget
undantag. Vem minns inte hotell-
byggnationen från slutet av 1970-
talet? Fortfarande en dyr historia
som numera har vältrats över på
AllboHus hyresgäster. 

Vår tids socialdemokratiska
och centerpartistiska kommunal-
råd vill givetvis inte vara sämre. I

två mandatperioder gjorde Ann-
Christine Gustavsson resecentru-
met till sitt skötebarn utan att
något hände. 

I senaste valet drog Karin
Vernersson, (c), från Moheda,
fram Mohedaskolan som ”sitt”
personliga monumentprojekt.
Eftersom hon numera tagit över
kommunalrådsstolen från
Gustavsson ser hon uppenbarli-
gen också möjligheten av att få
ett monument uppfört över sig
själv även i Alvesta. Helt enkelt
att blåsa Gustavsson på konfek-
ten!

Därav hennes iver att forcera
fram en byggnation. Att förutsätt-
ningarna för att bedriva en ratio-
nell eller utökad järnvägstrafik
sedan faktiskt försämras jämfört
med hur det ser ut idag spelar då
ingen roll. Inte om det handlar
om att få frottera sig med lands-
hövdingen och andra potentater
och mitt framför näsan på en
gammal koalitionskompis kunna
få just sitt namn förknippat med
ännu en storstilad byggnation. Att
sedan börsen är tom och ”utmär-
kelsen” köps för lånta fjädrar spe-
lar ju heller ingen roll!

Byggnad viktigare än fungerande järnvägstrafik för kommunledningen

AllboHus vd Börje Norén.


