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SUPERHÖGSTADIUM

Ökade behov på Mohedaskolan
I Alvesta Gymnasieskola står både ett tillagnningskök och en matsal för
240 gäster tomma efter neddragningar på gymnasieskolan. 

Förutom bussarnas angöring vid Mohedaskolan som sker vid en allmän
trafikerad gata ser man också behov av större matsal och sporthall.

Efter Vegbyskolans nedlägg-
ning har Mohedaskolan fått
nya problem att lösa. Förutom
att matsalen behöver byggas
till så anses vägen till sport-
hallen så riskabel att en
nybyggnation av sporthall vid
Mohedaskolan blir alltmer
aktuell.

Dessutom krävs att bussangö-
ringen som sker för skoltrans-
porterna får en säkrare utform-
ning. Delvis finns det skydds-
staket men med fler skolbussar
utökas påstigningsområdet så

att också områden som inte har
skyddsräcken används för
påstigning. 

Det hela blir naturligtvis inte
bättre av att bussangöringarna
sker på en gata med allmän tra-
fik. 

I ett första skede bör naturligtvis
skyddsräcken sättas upp medan
det i förlängningen bör tas fram
en angöringsplats utan allmän
trafik.

Läs mer på sidan 7

Karl-Oskars skolans tillkomst
i Växjö innebär att Alvesta
kommun hastigt och lustigt
måste tänka om hela sin skol-
planering. 28 elever från
Grönkullaskolan valde att
följa med några av sina lärare
in till Växjö vilket både blir
dyrbart och kostar en hel del
planeringsarbeten.

På sikt har inte kommunen råd
att avvara elever också på
grundskolenivå till vår granne i
öster. Nytänkande måste till om
man i framtiden skall hävda sig
mot konkurrensen om grund-
skoleeleverna. 

Enda möjligheten är att skapa
en så attraktiv skola så att ele-

verna väljer den före ett alterna-
tiv i Växjö.

Alvesta Alternativets linje är att
göra om Gymnasieskolan vid
Allbogatan till något av ett
superhögstadium där mycket
ändamålsenliga lokaler står till
förfogande. 

Samtidigt kan man få nytta av
de avställda lokalerna i form av
tillagningskök och matsal.
Även undervisningslokalerna i
gymnasieskolan och
Stenlyckeskolan skulle på så vis
få en helt annan beläggning. 
Frågan är om kommunen har
råd att låta denna möjlighet gå
sig ur händerna. 
Läs mer på sidan 6



Att extrapengar såg till att
lekparkerna fick vara kvar i
oavkortat antal i år är långt
ifrån en garanti att de får vara
kvar efter nyår. I alla fall om
man skall ta fasta på vad
Håkan Kuparinen, s, sa när
extrapengarna räddade ned-
läggningarna före valet.

Därför vill vi deklarera från
Alvesta Alternativets sida att vi
slår vakt om ett bibehållet antal
lekplatser även framöver om vi
får bestämma. 

Det talas vitt och brett om säkra
skolvägar. Detta gäller naturligt-
vis barn i skolåldern men varför
talas det inte om säkra vägar för
de barn som tar sig till lekplat-
serna. 

Med färre lekplatser betyder det
att småttingar får längre och
osäkrare vägar till sin lekplats.

Givetvis är deras säkerhet lika
viktig som skolelevernas.
Därför är det nödvändigt att alla
lekplatser varän de är belägna i
kommunen säkras från nedlägg-

ning. Det finns säkert många
andra objekt som är lättare att
spara in än de allra yngstas lek-
platser.  
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ALTERNATIVET
Tio dagar kvar till valet och den lokala valrörelsen har gått
i stå. Varför kan man fråga sig. Inga debatter! Inga insän-
dare! Vi som brukar ha fullt upp med att besvara påhopp
av olika slag i lokaltidningen möter inga angrepp. Har
majoriteten plötsligt svalt alla våra argument? Eller varför
är det så tyst? Vi tar en titt på partiernas hemsidor i tron
av att där måste finnas något att debattera. Inte hittar vi
något som tyder på att man vill profilera sig. De flesta har
enbart kommunala handlingsprogram utlagda. Inga stora
kioskvältande frågor. 

Denna vecka har Radio Kronoberg försökt driva på genom
en lokalpolitisk debatt under en timma på stationen i
Alvesta. Om man lyckats vet ni läsare bättre än vi eftersom
detta skrivs ett par dagar före debatten. Problemet tycks
vara att man från lokalt håll hoppas att rikspolitiken skall
göra jobbet. Att Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Maud
Olofsson m.fl skall dra lasset åt sina lokala partikamrater.
Det är en naiv tro att kommuninvånarna inte skulle inse att
man inte får Mona i Alvesta utan Robert Olesen. Inte hel-
ler att man får Maud utan istället Sven Sunesson lika litet
som Fredrik dyker upp i stället för Mats Johnsson. 

Vi försöker på bästa sätt att på ett kortfattat sätt förklara
vad vi vill göra i kommunen genom denna och andra tid-
ningar vi gett ut. Tidigare valrörelser fick vi snabbt veta att
de andra partierna inte delade våra åsikter men i år är tyst-
naden total. Tycker de plötsligt lika som vi?
Vi betvivlar väl det men eftersom vi inte hör några kom-
mentarer så blir det heller ingen debatt. Det är hög tid att
man stiger ut ur sina valstugor och beskriver skiljelinjerna
för annars gör man det otroligt svårt för väljarna.

För oss står det fullkomligt klart att nästa veckas kommu-
nalval är en skiljeväg mellan den politik som alliansen soci-
aldemokrater, centerpartister, folkpartister och miljöpar-
tister drivit den senaste mandatperioden. Vi väljer en väg
där vi måste kavla upp ärmarna. Gå ned på djupet och se
till att varje del av kommunen drivs optimalt. Vi måste
granska varje krona för att kommuninvånarna skall känna
att deras skattepengar används på ett sätt som de får max-
imal nytta av. Vi måste precis som varje schackspelare ana-
lysera varje beslut för att se att det långsiktiga målet nås
och att inte det uppstår kostsamma problem på vägen. 

Utvärderingar av fattade beslut måste till för att felaktiga
problem snabbt kan åtgärdas. Vi kan inte heller låta pre-
stigen stå över vetskapen om felaktiga handlingar. I de läget
måste man även som politiker eller chefstjänsteman
erkänna att man begått fel. Det viktigaste är att man
snabbt återgår till den tågordning som är bäst för kommu-
nen.

Vän av ordningen säger nu att detta inte är något annat än
sunt bondförnuft. Visst har ni rätt! Det handlar om sunt
bondförnuft. Vi är inte ute efter att uppfinna hjulet igen
och igen och igen. De kunskaper som finns hos kommunin-
vånarna och kommunens anställda måste vi nyttja fullt ut.
Varför anlita konsulter om vi redan besitter kunskapen. Vi
behöver utnyttja allas erfarenheter på ett helt annat sätt än
vi hittills gjort. Man behöver inte vara konsult för att
många gånger inse hur problem skall lösas. 

Vi måste stiga ned från våra höga piedestaler och inse att
vi kommer längst med att vi alla är på samma nivå. Med
den inställningen ser vi fram emot att åter göra Alvesta till
en kommun vi är stolta över. Vi vågar! Vågar ni? 

Gå och rösta! 

Vi hoppas att vi i Alvesta Alternativet får din röst!

Ny i politiken
Britt Karlsson, 57, distrikts-
sköterska från Alvesta som
har tagit plats på Alvesta
Alternativets fullmäktigelista
inför årets val. Hon bor med
maken Per-Olof i villa på öster
i Alvesta. Familjen består
också av sönerna Daniel och
Johan samt barnbarnet Tim.

Tidigare arbetade hon som
enhetschef och medicinskt
ansvarig sköterska (MAS) i
Alvesta kommun för att gå
vidare till Landstinget. Här blev
det först ett åttamånaders vikari-
at på Teleborgs Vårdcentral
innan hon hamnade på Moheda
vårdcentral. Sitt arbete som
distriktssköterska i Moheda
avslutade hon i våras efter 4,5 år
och jobbar nu åter på Teleborgs
Vårdcentral.

Skattehöjningen gjorde henne
upprörd eftersom hon kände att
det knappast var utvecklande för
Alvesta kommun om man ville
att folk skall bo kvar eller flytta
hit. Hon efterlyser också vart
dessa nya skatteinkomster tagit
vägen. Hon har under sin tid
som enhetschef och MAS i
kommunen ifrågasatt alla omor-
ganisationer och chefsförän-
dringar, vilka genomförts utan
några uppföljningar. 

Detta har kostat skattebetalarna
åtskilliga miljoner som kunnat

gå till akuta behov inom skola
och omsorg. 

När hon bytte arbetsplats i våras
och började i Växjö tyckte hon
att det var dags att lämna köks-
bordsdiskussionen och försöka
göra något åt det i stället. Att det
blev Alvesta Alternativet som
fick del av hennes tjänster var
ingen tillfällighet eftersom hon
sedan länge haft sina sympatier
där.

Som ni redan förstår står sociala
frågor högt hos Britt men också

skolan och kommunens långsik-
tiga planering är frågor som har
stort intresse. Alltför många
beslut saknar framförhållning
och långsiktig planering.
Utvärdering av besluten saknas
för det mesta helt och detta vill
Britt genom sitt engagemang se
till att få ändring på.

Fritiden ägnar hon mest åt familj
och barnbarn. En god bok är inte
heller dumt. Resor lockar också
och i detta ingår mc-turer runt
om i bygden. 

Britt Karlsson, 57, Distriktssköterska, Alvesta

Vi vill värna lekplatserna

Faran är inte över för att ett antal lekplatser i kommunen försvinner om
den nuvarande majoriteten får bestämma också kommande mandatpe-
riod.



Sedan stormen Gudrun här-
jade tog det fem år tills el-lju-
set i motionsspåret i
Hjortsberga åter spred sitt
ljus. Alltför lång väntan för
tåliga motionärer. När
Energibolaget sent omsider
äntligen fick rätsida på spåret
och motionärerna åter kunnat
beträda spåret kvällstid bör-
jade klagomålen tillta.

Efter att kabeln plöjts ned och
elsäkerheten på så sätt höjts
väsentligt lämnade man spåret
utan att återställa själva spåret.
Stubbar, stenar och rötter hade
naturligtvis frilagts vid gräv-
ningsarbetena och det hela blev
inte bättre av att gräsväxten till-
tog. Detta gjorde att förrädiska
rötter inte var synliga för motio-
närerna och risken för skador
tilltog. Efter ideliga påstötningar
till tekniska förvaltningen slag-
hackades gräset härom veckan
men några vidare åtgärder har

ännu inte vidtagits.

Vem som blir ansvarig vid
en olycka i ett offentligt
motionsspår på grund av
bristande underhåll är för-
modligen kommunen.
Även om Hjortsberga
Samhällsförening har ett
skötselavtal så omfattar
det säkert inte återställan-
det efter grävningarna.
Som det nu är behövs
omedelbara åtgärder för
att få spåret funktionsdug-
ligt. Efter att el-ljusspåret
vid Spånen blev utan
belysning efter Gudrun så
nyttjas Hjortsbergaspåret
av många Alvestabor. Det
bör vara av kommunalt
intresse att spåret hålls
öppet inte minst för häl-
sans skull. Att lämna det i det
skick som gjordes efter investe-
ringen i belysningen är lite bort-
kastat. 

Det borde förmodligen ha ingått
i uppsätningskostnaderna att
också tillse att återställandet
skett på ett acceptabelt sätt. Om
inte annat borde slutbesiktning-

en ha anmärkt på skicket. Vi för-
väntar oss att tekniska förvalt-
ningen omgående åtgärder pro-
blemen innan någon allvarlig
skada inträffar.
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Vivianne “Vivi” Karlsson, 33,
från Sjöatorp utanför
Hjortsberga är en av flera nya
på Alvesta Alternativets lista
inför kommunfullmäktigeva-
let. Hon bor tillsammans med
sin sambo Mattias och barnen
Alfred och Stina i en villa inte
långt ifrån Sjöatorpssjön.

Efter 10 år som barnsjuksköter-
ska på Växjö Lasarett där hon
arbetade med för tidigt födda
barn har hon numera sadlat om.
En skolskötesketjänst i Ljungby
har lockat över henne att arbeta
med lite äldre barn och jämte
detta är hon också skolsköterska
på Friskolan Kronobergshed. 

Fritidsproblemen är ringa med
barn, man och villa, men hon
hinner ändå med att vara ordfö-
rande i Hjortsberga
Gymnastikförening. Motion
skaffar hon sig genom promena-
der. Om el-ljusspåret hade varit i
skick så hade joggingturerna bli-
vit fler. I höst fortsätter hon
också med buggkursen hon bör-
jade på i våras.

Att hon nu tar steget in i politi-
ken gör hon för att hon känner
att hon vill vara med och göra
det attraktivt att bo i Alvesta
kommun. Man kan inte bara sitta
och se att inget händer utan man
måste själv göra något åt det.
När hon tidigare i år fick en för-
frågan att hoppa med i politiken
behövde hon lite betänketid
innan hon sa ja. Det område som
intresserar henne mest förutom
det redan nämnda är skola och
barnomsorg men också stödet
till föreningslivet och dess

utveckling. Förslaget till ny rast-
plats vid Moasjön är hon inte

tillskyndare av. De pengarna kan
användas bättre säger hon. 

Ny i  politiken

Vivianne Karlsson, 33, barnsjuksköterska från Sjöatorp här tillsammans
med barnen Alfred och Stina.

Omvänd 
ordning

AllboHus kallade i förra veck-
an hyresgästerna i
Rådmannens bostadsdel till
ett möte angående möjlighe-
ten att frigöra ett antal lägen-
heter för att kunna ordna ett
gruppboende för unga vuxna
med förståndshandikapp.
Med på mötet var också
Alvesta kommun och dess för-
valtning för Omsorg och
hälsa. Många av de som nu
erbjöds att flytta till ny lägen-
het i Riksdagsmannen har
bott mycket länge i sina lägen-
heter i Rådmannen och alla
har fortfarande för avsikt att
bo kvar så länge de kan. 

Man kan förstå den oro som
spred sig bland dessa äldre
hyresgäster när en tjänsteman
från AllboHus och en från
kommunen plötsligt ringde på
och skriftligen bjöd in till en
träff angående deras fortsatta
boende i fastigheten. Plötsligt
var Alvesta kommuns policy om
äldres boende som bortblåst.
Hur länge har man inte hört att
man byggt äldreboende, så
också Rådmannen, för att man
skall kunna bo kvar hela livet
även om man blivit skröplig. 

Nu var erbjudandet om flyttning
gentilt. AllboHus och kommu-
nen erbjöd sig att hjälpa till med
flyttningen och kostnaderna för
flytten. Man erbjöd också redu-
cerad hyra i Riksdagsmannen
till samma pris som man nu

hade. Dilemmat för AllboHus
och kommunen är att samtliga
hyresgäster sitter på ett hyresav-
tal som omöjliggör att man kan
tvingas bort.

Vad man från kommunens sida
missat är att flera lägenheter i
Rådmannen har specialanpass-
sats till just de boende som idag
är hyresgäster. En flytt till
Riksdagsmannen skulle innebä-
ra att nya lägenheter måste
anpassas till hyresgästernas
behov med ytterligare kostnader
som följd.

Problemet som kommunen nu
satt sig i är att man redan varit
ute och presenterat förslaget för
ungdomarna och deras föräldrar.
Visserligen har man antytt att
det kan ta lite tid innan man har
ordnat det hela men för ungdo-
marna är det säkert inte en vän-
tan i flera år som man väntar sig. 

Ibland borde man vakta sin
tunga och inte ger löften förrän
man säkert vet att de går att
genomföra. Nu gäller det att
göra något som kan uppfattas
positivt för alla inblandade par-
ter och det enklaste är naturligt-
vis att man inrättar gruppboen-
det i Riksdagsmannen. Då kan
boende i Rådmannen sitta lugnt
på sina hyresavtal utan tanke på
att någon vill flytta på dem och
ungdomarna får sina lägenheter
omgående i Riksdagsmannen.
Svårare än så är det faktiskt inte.

Bättre underhåll krävs

Användarvänligt är det inte precis i Hjortsberga el-ljusspår efter att Alvesta
Energi sett till att belysningen åter kom på plats.

Grupp vill
tända upp i
Spånenspåret
En arbetsgrupp inom Alvesta
SOK har arbetat fram ett för-
slag för att åter få elbelysning
i motionsspåret vid Spånen.
Behovet är stort framförallt
under vinterhalvåret då
mökret faller tidigt och spåret
inte går att nyttja när man
kommer hem från jobb eller
skola. 
Arbetsgruppens ordförande
Bengt Nilsson har tillskrivit
kommunen i frågan och också
bifogat en kostnadsberäkning
på arbetet. Den slutar på cirka
600.000 kronor men då har
Alvesta SOK för avsikt att söka
bidrag från Riksidrottsförbudet
vilket kan ger maximalt 25 %
av investeringen dock högst
fyrabasbelopp. Kommunstyrel-
sens AU har lämnat över försla-
get till tekniska förvaltningen
för fortsatt handläggning.  
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Ambassadör för Alvesta
Vaclav Zakouril från Turnov
är outnämnd ambassadör för
Alvesta i Tjeckien. Sedan han
första gången hamnade i
Alvesta 1972 på väg till trä-
ningsläger i Dalarna med det
dåvarande tjeckoslovakiska
skidorienteringslandslaget har
turerna till Alvesta blivit
många och allt tätare.

Att han hamnade i Alvesta var
tack vare att landslagstränaren
Bohumil Zemanek hade kontakt
med Alvesta GoIF:s oriente-
ringssektion vilka hjälpte till
med resan till Dalarna. 

Betytt mycket
Ingen annan enskild person har
betytt så mycket för besöksnä-
ringen till Alvesta som Vaclav
Zakouril. Åtskilliga hundratals
personer har under årens lopp
hamnat i Alvesta och mestadels i
Alvesta SOK:s klubbstuga i
Hanaslöv genom hans försorg.
Från början handlade det nästan
uteslutande om orienterare. Som
förbundskapten för landslaget
under perioden 1976-1984
använde han Alvesta som mel-
lanstation till alla VM-tävlingar i
Norden. 

Kartritning
Få Alvesta-bor  känner vår
kommun så väl som Vaclav. Inte
minst genom att han hjälpt
Alvesta orienteringsklubb med
kartritning. Gemla, Hjortsberga,

Furen och Hagaparken är kartor
som han producerat under
sommarvistelse i Alvesta. Han
bröt också de första barriärerna
när det gällde att få utländska
löpare att tävla för svenska
klubbar. Nästan alla landslagslö-
pare passerade genom Alvesta
SOK:s tiomilalag innan andra
svenska klubbar följde efter.
Dagens tjeckiske förbundskap-
ten Radek Novotny var en av
många landslagsmän som
Vaclav försåg Alvesta med. 

VM-medaljer
Men mest kända i Alvesta blev
dock hans egna söner Vaclav Jr
och Tomas som tillbringade var
sin säsong i Alvesta som träning
inför junior VM. Båda med väl-
digt lyckade resultat. Vaclav Jr
tog hem guldet i kortdistans i
Italien medan Tomas nådde en
silvermedalj på långdistans i
Danmark. Det blev inte bara trä-
ning för de båda bröderna under
sin vistelse i Alvesta utan också
skolundervisning fanns på sche-
mat. Svenskalektionerna gick så
bra att de redan efter ett par
månader hade lärt sig en fullgod
svenska. Något som man haft
god nytta av hemma i Tjeckien.

Skolor och hockey
Sedan murens fall har resande-
strömmen bara tilltagit nu också
med ishockeylag och skolor.
18 busslaster och 900 personer
har det blivit under bara den

senaste 15-årsperioden. Numera
är det inte många i hans hemstad
Turnov som inte vet var Alvesta
ligger. Naturligtvis är det han
som också ligger bakom
vänortsförbindelsen mellan

Alvesta och Turnov. När han
presenterade idén för sin borg-
mästare var kommentaren: ”Oj
allt är redan färdigt”. ”Här
behövs inga kommunala insat-
ser”. 

Många har också kunnat dra
nytta av hans enorma kontaktnät
i Turnov och dess omgivningar.
Han är en mycket omtyckt guide
för besökare från Alvesta och
han är en fixare av det mesta
från hockeymatcher till exotiska
upplevelser i Turnovs fan-
tastiska natur.

Indragen i valrörelsen
Oförskyllt indragen i årets sven-
ska valrörelse lyckades han
också bli genom att de förra
kommunalråden Bertil Olsson,
s, och Lars-Eric Gustafsson, c,
påstod att han 1990 skulle ha
kommit med en busslast politi-
ker och företagare till Alvesta
utan pengar och boende. Han
minns mycket väl resan som
man företog i två bilar. Förutom
borgmästaren var vi sex perso-
ner på resan och vi besökte

bland annat Deve Hissar och
Alvesta Gjuteri. Intresset från
våra företagare var mycket stort
minns Vaclav eftersom det var
deras första utlandsresa sen
murens fall. Men att vi skulle
vara utan pengar eller boende är
rent nonsens. Som sagt vi var sju
personer så någon buss behövde
vi inte heller. Och sommaren
efter bjöd vi in en lika stor dele-
gation från Alvesta där både
Lars-Erik Gustafsson och Bertil
Olsson ingick. 

Orienteringsungdomar
När vi träffade honom i
Hanaslöv i juli månad hade han
en mycket ungdomlig grupp
med sig. Han kunde glädja sig åt
ett fantastiskt väder och många
bad för ungdomarna runt om i
olika sjöar. En upplevelse bara
det för ungdomar som i hemlan-
det har väldigt få sjöar. Förutom
orienteringsträning runt om i
kommunen hann gruppen med
ett gästspel i Gamleby och täv-
lingen Tjurst-2dagars innan det
åter bar hem till Turnov.  

Vaclav Zakouril åter på plats i Hanaslövsområdet. Denna gång med ett ungt gäng orienterare från hans hem-
stad och tillika  Alvestas vänort Turnov. Denna gång kunde vi bjuda på riktigt svenskt sommarväder.

Kubb blev snabbt populärt bland de gästande orienteringsungdomarna. Spelet har blivit en tradition som all-
tid står på programmet avslutningskvällen.

Alvesta är möjligheternas kommun!
Nu har du möjlighet att rösta bort majoriteten.

Du behöver inte vänta längre än till den 19 september!
Lägg din röst på ALVESTA ALTERNATIVET.



Enligt lagen får ingen ingå i
direktionen för ett kommun-
förbund utan att sitta i kom-
munfullmäktige. En minst
sagt egendomlig bestämmelse
med tanke på att i alla övriga
organ i kommunen som
bolagsstyrelse, nämnder och
kommunala styrelser inte har
det kravet. 

Detta innebär att t.ex. Värends
Räddningstjänstförbund är möj-
ligheterna starkt begränsade att
låta den från kommunen som har
de bästa förutsättningarna att
representera kommunen i dessa
frågor ta plats i direktionen.
Dessutom begränsas den ytterli-
gare eftersom  de tre platser som
står till förfogande normalt tas
två av den sittande majoriteten
och en från den största opposi-
tionsgruppen. 

Med tanke på att Värends
Räddningstjänstförbund verkat
sedan 2001 och kostnaderna
sedan starten ökat med 50% så
är det lätt att dra den slutsatsen
att både förbund och kommunen
haft fördel av att bäste man för

uppdraget skulle kunna använ-
das i direktionen. Både förbund
och kommunen hade haft förde-
lar om denna begränsning togs
bort ur lagtexten.

Varför vi nu väcker frågan är för
att om vi når sådan framgång i
valet att vi skulle kunna besätta
en av Alvestas direktionsplatser
så är den vi tycker bäst skickad
för uppdraget i nuvarande läge
diskvalificerad. Han sitter näm-
ligen inte i fullmäktige. Den vi
skulle nominera om vi hade
möjligheter är Håkan
Gustavsson i Grimslöv. En man
som vi är övertygade om skulle
kunna leda Värends
Räddningstjänstförbund på ett
ypperligt sätt. Håkan har alla de
kvalifikationer vi skulle kunna
tänka behövas. Både genom sitt
yrke, där han arbetar med bl.a.
räddningsverktyg, sitt engage-
mang i Grimslövs
Räddningsvärn och genom sin
kunskap om det politiska arbe-
tet. 

Oavsett hur det går i valet
kommer vi att försöka få en

ändring till stånd för att göra det
möjligt för också andra att sitta i
förbundsstyrelser utan att vara

fullmäktigeledamöter. Om inte
annat så tänker vi begära dispens
för att om möjligt kunna välja in

Håkan Gustavsson i direktionen
för Värends Räddningstjänst-
förbund.

Det var roligt så länge det
varade. Det var väl förmodli-
gen så som Bertil Olsson, s,
och Lars-Erik Gustafsson, c;
resonerade när de skrev ihop
rövarhistorien om en busslast
tjecker och en borgmästare
utan fickpengar. 

Nu varade inte det roliga mer än
ett par dagar tills den sanna
historien kröp fram. Då var det

inte längre så roligt när det
visade sig att det var Lars-Olof
Franzén som själv hade stått för
tjeckernas övernattningar i
Alvesta och att några fickpengar
aldrig hade delats ut. 

Att man året efter, 1991, själva
hade gjort ett återbesök i Turnov
nämnde man inte heller i sin arti-
kel eller att Turnov stad  hade
stått för mat och logi åt hela

gruppen.  

Att man undertecknade med tit-
larna före detta kommunalråd
skulle förmodligen låta mer för-
troendeskapande men får nu
motsatt effekt. 

Vem kan ha förtroende för poli-
tiker som ljuger ihop rena rövar-
historien för att kunna misskre-
ditera en politisk motståndare.
Vad vi har skrivit i den här tid-
ningen om Bertil Olsson under
årens lopp är säkert en hel del
men vi är övertygade om att
inget av detta har varit annat än
fakta. I annat fall skulle säkert
Bertil Olsson tagit fasta på det i
sitt mail till oss. 

Vi vill däremot högakta honom

för att han var rakryggad nog att
erkänna att hans minnesbild var
suddig.  

Lars-Erik Gustavsson däremot
har valt tystnadens väg. Han fick

samma möjlighet som Bertil
Olsson att kommentera Vaclav
Zakourils utsago men valde att
inte ens svara på vår skrivelse.
Som sagt man skall inte kasta
sten när man sitter i glashus.
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Bertil Olsson (s) gör avbön

Det som var kristallklart för Bertil Olsson för några veckor sedan är
idag ganska suddig. Frågan är hur trovärdig man kan vara i politiken
när man så där utan vidare kan skriva ihop något som man vet inte är
sant.

Artikeln som Bertil Olsson, s, numera tar avstånd från när han blir överbevisad av en av de tjeckiska delta-
garna.
Hur Lars-Erik Gustafssons minnesbild ser ut har vi inte fått klarhet i eftersom han inte har svarat.

Bertil Olsson Lars-Erik Gustafsson

Må bäste man ta plats

Håkan Gustavsson, företagsledare och eldsjäl inom Grimslövs brandvärn skulle vara en ofantlig tillgång för
Värends Räddningstjänts direktion om inte en egendomlig lag sätter käppar i hjulet. 
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Superhögstadium
28 elever försvinner från
Grönkullaskolan till Växjö
och den nya Karl
Oskarsskolan, en friskola på
grundskolenivå. Samtidigt har
verksamheten inom gymnasi-
eskolan minskat så drastiskt
att skolan sagt upp köket och
matsalen i anslutning till
Folkets Hus. Redan tidigare
hade verksamheten minskat
när Stenlyckeskolan la ned sin
grundskoleverksamhet.

Nu står vi med ett kök, som har
en kapacitet på dryga 3000 por-
tioner om dagen, utan någon
verksamhet. Jämte har vi en lika
tom matsal. En kapitalförstöring
utan dess lika samtidigt som
besparingar ständigt måste till
för att hålla ekonomin i schack. I
detta läge är det dags att tänka
om. Vi måste erbjuda våra ung-
domar i klasserna 7-9 något nytt
intressant att sträva emot efter
minst sex år i sin gamla skola. 

Vi måste också fånga upp de
många ambitiösa lärarna och ge
dem andra förutsättningar att
jobba med högstadieungdo-
marna i ändamålsenliga lokaler
och i en miljö som mer liknar
vuxenvärlden. I gymnasieskolan
och Stenlyckeskolan finns
utrymme för att samla alla hög-
stadieelever i kommunen. Här
finns specialsalar, aulor, matsal
och kök. Vi har till och med en
spontanidrottsplats för uteakti-
viteter. 
Med de nya tågstoppen i
Moheda och Vislanda blir resti-
den väldigt kort och stationen är
på gångavstånd. 

Det bör bli fritt sök till detta nya

superhögstadium vilket innebär
att man får fri skolskjuts oavsett
vilket område man bor i kom-
munen. 

Det blir många vinnare i en
sådan här lösning. Eleverna som
får en helt ny skolmiljö gente-
mot den de är vana från. Lärarna
som får en helt annan atmosfär
att jobb i. De mindre eleverna
som får ett helt annat lugn på
sina skolor och kommunen och
dess skattebetalare som får sina
investeringar i form av kök, mat-
sal, undervisningslokaler m.m.
utnyttjade fullt ut.

Tågtrafiken får dessutom på
några av sina turer en god resan-
detillslutning och inte minst vi
kan få behålla våra högstadieele-
ver i de byggnader vi har
investerat för skolundervisning. 

Om den nuvarande majoriteten
får fortsätta är alternativet att
lokalerna skall hyras ut till
någon som kan tänka sig att
driva restaurang i lokaliteterna.
Om det finns någon sådan
intressent betvivlar vi starkt med
bakgrund till den etablering som
redan finns i centralorten.  

En sådan lösning kan knappast
heller vara ekonomiskt bärkraf-
tig gentemot eget användande.
Kan vi rädda kvar 28 elever per
år i Alvesta och dessutom dra
nytta av redan förnämliga
investeringar så är det en enorm
ekonomisk vinst .

Skall vi ta upp kampen mot en
utarmning av våra skolor
måste vi börja nu. 
Nästa år kan det vara försent. 

Kommunens största tillagningskök står sedan höstterminen avställt. Med en kapacitet på över 3000 portioner
dagligen är detta en kapitalförstöring av ofantliga mått tack vare mindre goda politiska beslut.

Lika outnyttjad är Stenlyckeskolans matsal som dess tillagningskök. 240 gäster får plats i en förnämlig matsal.
De kvarvarande gymnasieeleverna får nu i stället vandrar till Fordonsgymnasiet på Maden för sina luncher.

Ny inom Alvesta-politiken
Joel Cardell, 23 år gammal
och chaufför boende i egen
villa i Gottåsa stiger nu in i
politiken för första gången i
och med att han kandiderar
för Alvesta Alternativet i årets
val.

Kör sedan tre år tillbaka timmer-
bil på ATA Timmer i Eneryda.
Hoppade med i Alvesta
Alternativet i våras för han tyck-
te det var intressant. 

Huvudintresset ligger på de
tekniska avdelningarna men han
finner det intressant att följa alla
delar av kommunen. Man lär sig
oerhört mycket genom att lyssna
säger han. 
Tidigare förstod jag inte hur det
egentligen går till men redan
efter denna korta tid har jag fått
en helt annan bild av den komm-
munala beslutsgången. 

Fritidsproblem har man väl
aldrig i min ålder och som
chaufför och utbildad på for-
donsprogrammet i Alvesta ligg-
ger naturligtvis bilar som ett av
fritidsintressena. 
Skogen har blivit mer och mer
intressant i och med att man
genom jobbet får en hel del kon-
takter med skogliga intressen. 

Sen har min farsa lockat ut mig
på sjön och sett till så jag ägnar
lite tid åt fiske. Givetvis tar
kompisarna mycket av fritiden
och eftersom jag för tillfället är
singel går det åt en del tid att
snegla efter det motsatta könet.
Som nybliven husägare finns det
en hel del arbeten att se fram
emot så tillsammans med de
politiska intressena så är fritiden
fullspäckad avslutar Joel innan
han rattar vidare mot en ny last
för transport till Moheda.  

Du vet att 
du kan 

förtidsrösta
på 

biblioteken 
i 

Alvesta
Vislanda
Moheda

Joel Cardell, 23, chaufför för ATA timmer och bosatt i Gottåsa.



Kristoffer Roth, 26 år gammal
bantekniker från Alvesta till-
hör också de nya som tagit
plats på Alvesta Alternativets
lista inför kommunfullmäkti-
gevalet. 

Farsan kandiderade på 90-talet
för Alvesta Alternativet och nu
kände jag att det var dags att jag
också tog steget fullt ut och för-
söker påverka vad som händer
och sker i Alvesta.

Jag jobbar för InfraNord, tidi-
gare Banverket, med Malmö
Central. Men inom kort blir vi
klara där nere och då blir arbets-
platsen på kust- till kustbanan
mellan Alvesta och Karlskrona
säger Kristoffer. 

Han bor tillsammans med sam-
bon Emelie och hunden Dusty i
en trea på Hjortsbergavägen.

Fritidsintressena är golf där han
snart tänker ta sitt gröna kort
och fotboll där han numera mest
är observatör. Glöm inte att du
är duktig på matlagning påpekar
sambon Emelie. 

När det blir tal om hans kom-
munala intressen blir naturligt-
vis kommunikationer en av de
första punkterna. Inte underligt
med tanke på hans yrke.
Givetvis är detta ämne betydel-
sefullt i en kommun som
Alvesta där framförallt järnvä-
gen alltid spelat en stor roll.
Men det finns många andra frå-
gor på den tekniska sidan som
kan vara intressanta säger
Kristoffer även om järnvägsfrå-
gor i dagsläget är det som är
högaktuellt. Det gäller inte bara
att bygga utan också att se till att
den tänkta trafiken fungerar
avslutar Kristoffer. 

Ytterligare en miljonsatsning
på skolor drogs igång hastigt
och lustigt i maj när det stod
klart att beslutet om stängning
av Vegbyskolan var fastställt.
Under några hektiska som-
marmånader placerades två
paviljonger vid Mohedaskolan
och när personalen kom tillba-
ka var det dags för inflyttning.

Inget att säga om paviljongernas
utformning. Ljusa bra klassrum
även om de inte var lika stora
som på Vegby, grupprum och
separata ingångar. Vad man
glömde var kanske att persona-
len gott kunde varit med om
utformningen. 

Allt detta gott och väl om man
inte hade glömt bort vad de
innebar att man fick lite fler ele-
ver på skolan. Matsalen som
redan tidigare ansågs lite för
liten blev inte större av att fler
barn tillkommit. Nu fick detta

lösas genom att lunchen spreds
ut över en längre tid med viss
kritik som följd. Ett problem
som snarast måste lösas genom
en ombyggnad eller tillbyggnad
av matsalen alternativt en
minskning av elevgrupperna. 

Ett annat problem som redan
före flytten dykt upp är gym-
nastikundervisningen. De yngre
eleverna kan utnyttja den mindre
gymnastiksalen på
Mohedaskolan medan de äldre
nu är hänvisade till Sporthallen
på Vegby. Detta innebär en
transportväg på ett par km.
Närmsta väg går över
Finnvedens lastningsplats och
det är också den som nyttjas
mest. Gående, cyklister och
mopedåkare sneddar förbi last-
bilar och truckar långt ifrån vad
vi menar med säkra skolvägar. 

Dessutom passerar man ATA-
timmer med ytterligare stora

tunga fordon på vägen. 

Det är givet att det nu är än mer
påkallat att en ny sporthall vid

Mohedaskolan måste till. Men
här stöter ytterligare problem
till. Eftersom inget annat än en
hall med fullmått kan komma
ifråga så hade den idealiska pla-
ceringen varit på
Mohedaskolans bollplan. Nu har
placeringen av de två nya pavil-
jongerna omöjliggjort en sådan
lokalisering utan att dessa pavil-
jonger flyttas. 

En placering vid tennisbanorna
norr om innebär att kostnaderna
ökar rejält på grund av en helt
annan karaktär på tomten.
Samtidigt krävs det ordentliga
parkeringsutrymmen till en ny
hall eftersom man måste räkna
med en helt annan aktivitet i en
fullmåttshall. Redan nu är par-
keringsplatserna en bristvara vid
skolan. 

Ytterliggare åtgärder som måste

till är bussangöringen för skol-
skjutsarna. Delar av angöringen
har räcken mot vägbanan medan
andra delar saknar detta helt. 

Med tanke på att gatan också är
öppen för allmän trafik innebär
den nuvarande utformningen en
klar olycksrisk.

Vad som är tydligt är att det
krävs en hel del ytterligare
åtgärder för att Mohedaskolan
skall anses fullvärdig. Åtgärder
som aldrig ingick i Barn & ung-
domsnämndens senaste investe-
ringsbeslut. 

Det är hög tid att Barn & ung-
domsnämnden sätter sig ned och
drar upp riktlinjerna för en skol-
politik som står sig åtminstone
10 år framåt i tiden. Kommunen
har inte längre råd med investe-
ringar utan framförhållning.
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Nya investeringar i Moheda

De nya trevliga paviljongerna är placerade på den gamla fotbollsplanen vilket innebär att de blockerar för den
idealiska placeringen av en ny sporthall. Något som planerarna tydligen missbedömt.

Snabbaste vägen till Sporthallen på Vegby går via Finnvedens lastområde. Tunga fordon och truckar innebär
knappast att man kan kalla skolvägen säker.

Ny inom Alvesta-politiken

Kristoffer Roth, 26, bantekniker vid InfraNord, bosatt i Alvesta

Vill du också
vara med och

påverka!

Bli medlem i 

ALVESTA 
ALTERNATIVET

Enkelt genom att
betala in medlems-
avgiften 10 kronor

på postgiro 
431 07 21- 8

Ange namn, adress
och e-post.
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Vi i Alvesta Alternativet gläder
oss ofantligt över att vi inför
det här valet har fått fler nya
personer som är beredda att
engagera sig i politiken.
Framförallt tycker vi det är
lovvärt att man har motivatio-
nen att man inte längre kan
sitta hemma och ondgöra sig 

över kommunala beslut utan
att man nu vill in för att försö-
ka förändra dem. Att man gör
det genom att välja vårt parti
som plattform för sitt engage-
mang gör oss naturligtvis mer
än nöjda. Det visar att de tror
på att det är från vår parti
man har möjlighet att förän-
dra och att vårt arbete har
uppskattats.  

Vi får samtidigt ett erkän-
nande att det synsätt på både
arbetet i kommunen och dess
organisations utformning som
vi framfört också delas av per-
soner med god kunskap
inifrån verksamheterna. För
väljarna måste det vara en
bekräftelse att Alvesta
Alternativets mångåriga kritik
över majoritetens beslut delas
av både fotfolket och chefer
inom kommunen. Den väg som
vi under så många år pekat ut
måste till slut vinna förtroende
hos väljarna. Tiden är nu inne
att skapa en ledning för
kommunen som ser till att hela

den kommunala förvaltningen
strävar åt samma mål. Vi har
inte längre råd med beslut som
inte bygger på långsiktiga
bedömningar. Investeringar
måste utnyttjas och i de fall
felaktiga beslut har fattats
måste de rättas till. Ingen
kommuninvånare kan accep-
tera att deras skattemedel inte
används på ett optimalt sätt.

I varje organisation där förän-
dringar genomförts följs dessa
upp efter en tid. I Alvesta
kommun är denna uppföljning
i det närmaste obefintlig.
Dåliga beslut får fortsätta att
verka för att ingen skugga
skall falla på beslutsfattarna.
Detta blir dyra lärpengar både
för kommunen, kommuninvå-
narna och personalen.

Som ett exempel kan Värends
Räddningstjänstförbund utgö-
ra. Förbundet bildades 2001
och efter nio år har ännu ingen
utvärdering gjorts. Det vi vet
är att kostnaderna har ökat

med nästan 50 % från 9 till 13
miljoner kronor. Att delstyr-
korna dragits ned och att del-
tidsstyrkan i Grimslöv blivit
brandvärn. Med andra ord
har kraftiga besparingar
gjorts på kommunens
bemanning men ändå har
kostnaderna ökat kraftigt.
Varje annan organisation hade
gjort en utvärdering för att se
om kostnadsutvecklingen är
skälig i förhållande till verk-
samheten. Men det gör inte
Alvesta kommun. Det är lätt-
tare att höja skatten.

Inom Omsorg och hälsa har vi
en kvalitetscertifiering som
kallas Investors In People.
Något som skall syftar till att
förbättra organisationens
resultat genom att utveckla
medarbetarna. En sådan certi-
fiering kostar pengar varje
gång den görs om. Någon
utvärdering som säger om
man skulle kunna uppnå
samma resultat utan en kost-
sam certifiering har heller

aldrig utvärderats. 

Alvesta Alternativet vill få
styrsel på alla både lokala och
regionala projekt som kom-
munen deltar i. Ibland tende-
rar dessa att gå utanför
kommunens intresseområde
och de medel som avsätts till
dessa i form av arbetstid eller
rena bidrag kanske hade gjort
mycket bättre nytta någon
annanstans i den kommunala
organisationen.

Vi ser att det krävs mycket tid
och kraft för att få en korrekt
insyn i hela kommunens verk-
samhet men vi i Alvesta
Alternativet är beredda att ta
det jobbet om vi får väljarnas
förtroende efter årets val. Vi
är övertygade om att ett
sådant jobb snabbt skulle löna
sig för att få ordning på eko-
nomin och skapa förutsätt-
ningar för en långsiktig
utveckling av hela kommunen.  

Lars-Olof “Zona” Franzén

Till sist:
Signerat

Öppettider för förtidsröstning i Alvesta kommun
OBS Du kan rösta i alla lokaler för förtidsröstning i hela landet

Lägg din röst på 
ALVESTA ALTERNATIVET


