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Nu är väntan snart över

Nu är väntan snart över för alla badsugna kommuninvånare. Torsdagen den fjärde september blev dagen då bassängerna i den nyuppförda simhallen åter var fyllda med vatten. Ett par veckor
tog det att fylla bassängerna eftersom detta måste ske ytterst försiktigt. Ljummet vatten genom två halvtums slangar var receptet för att inte äventyra byggnationen.

Läs mer på sidan 7

Att damma av liken i garderoben
Vi trodde att historien med
Robert Olesens maffialek på
Facebook efter fem år skulle
vara överspelad. Men osvuret
är bäst heter det. Därför blev
nog många överraskade när
socialdemokraterna
själva
väckte liv i historien.
Vem kom bara på tanken att låta
moderaternas slagord från förra
valrörelsen bli ett huvudnummmer på socialdemokraternas
egna valaffischer fyra år senare
och varför lät alla de socialde-

mokrater, som förmodligen inte
glömt historien, utan reservationer godta förslaget.
Nu lämnade socialdemokraterna
dörren vidöppen för moderaterna med Thomas Johnsson i
spetsen att åter spela an på
Roberts lek i kommunhuset.
Prata inte om politiska självmål
efter detta? Vilka tankar får väljarna om de politiker som står
högt på S-listorna i både kommun och landsting?
Se sidan 5.

Till vänster klippet från Smålandsposten den 3 oktober 2009 som behandlade Robert Olesens maffiaspelande på Facebook under kontorstid. Ett
klipp som kanppast var önskvärt att sätta i rullning också i denna valrörelse.
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Moment 22
På söndag är det dags att gå till valurnorna och bestämma vilka
partier som får förtroende att leda Alvesta kommun de närmsta fyra åren. För första gången någonsin har Alvesta
Alternativet kunnat sätta sig i majoritetsställning. Dock inte i
inledningen på mandatperioden då en besynnerlig konstellation tilläts träda till. Ett minoritetsstyre bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater fick sätta agendan med
socialdemokraternas goda minne. Mot ett löfte om att stödja en
moderat budget under hela mandatperioden i utbyte mot alla
vice ordförandeplatserna lät socialdemokraterna en ren borgerlig ministär regera. Detta i ett läge då man hade möjligheten
att själva bilda ett majoritetsstyre. Olof Palmes ordstäv om att
”Politik är att vilja” fanns inte i socialdemokraternas tankevärld denna septemberdag för fyra år sedan.
Givetvis fanns inte heller möjligheten att denna uppgörelse
skulle hålla mandatperioden ut. I så fall hade årets valrörelse
varit en enda lång uppförsbacke för S-partiet. Att vara fjättrad
till ett löfte som gjorde det omöjligt att bedriva egen politik falller naturligtvis på sin egen orimlighet.
När denna konstellation föll samman hade vi i Alvesta
Alternativet inte mycket till val. Ett socialdemokratiskt parti
som inte hade viljan att regera och en borgerlig trio som inte
hade mandat för fortsatt styre var knappast det som valmanskåren önskade sig. Vi var väl medvetna om att hoppa in i
den rådande situationen skulle kunna få följder vid kommande
val om vi inte såg till att så mycket som möjligt av vårt program
hamnade i överenskommelsen. Och inte bara det utan det krävdes också att det genomfördes under den knappa tid som återstod tills kommande val.
Det viktigaste för oss var att få en förändring av kommunorganisationen så att en samordning kunde ske mellan de uppdrag
som faktiskt rent arbetsmässigt hör ihop. Detta visade sig inte
helt lätt mitt under en valperiod och överklaganden mot beslutet gjorde inte saken lättare. Men till sist fanns allt på plats
lagom till semestrarna 2013. Nu ett drygt år senare känns allt
mycket bra med en organisation där skolan sköter skolverksamheten, där omsorgen sköter äldreomsorgen och där IFO
sköter de sociala frågorna. Att vi därtill kunde frikoppla kultur
och fritidsfrågorna till ett utskott under kommunstyrelsen där
dessa frågor, som är så viktiga för en välmående kommun, fick
den betydelse som den är värd.

Friskoleförordningen har blivit något av moment 22 i den
kommunala integrationspolitiken. Hur integrera man barnen när möjligheterna ges av
det fria skolvalet att själv
välja skola eller förskola. Vi i
Alvesta drabbas förödande av
riksdagens skol- och invandrarpolitik.
Samtidigt som flyktingar blir
fast på mottagningsförläggningen på grund av oviljan av andra
kommuner att ta emot flyktingar, som fått uppehållstillstånd, så
blir trycket mot skolorna i närområdet stora för att inte tala om
gigantiska. Målet för skolverksamheten är att så snabbt som
möjligt integrera flyktingbarnen
i de vanliga klasserna och på så
vis ge dessa barn möjligheten att
tillsammans med svenska elever
lära sig språket snabbare. Detta
skulle vara en utmärkt väg till en
snabb integration om inte om
fanns.
Antalet elever med annat
modersspråk än svenska ökar i

klasserna och av rädsla för att
deras barn skall bli lidande i sin
skolgång väljer svensktalande
att byta till annan skola. På så
vis ökar andelen utlandsfödda i
klasserna vilket naturligtvis
motverka den tänkta integrationen.
Situationen blir inte mindre
märkbar för kommunens strävande mot integration när friskolereformen naturligtvis också
omfattar förskoleverksamheten.
Sedan den islamska förskolan
etablerade i Alvesta har verksamheten vuxit för att i dagsläget omfattar cirka 100 barn och
strävan är att kunna rymma 120
barn i verksamheten. I nuläget
finns endast en person med
svenska som modersmål i personalstyrkan, vilket innebär att
barnen inte på ett naturligt sätt
lär sig det svenska språket. I förlängningen innebär detta att alla
dessa barn en dag kommer till
skolan med mycket bristfälliga
kunskaper i svenska.
I nuläget vet vi inte heller om

Vi skall villigt erkänna att det var många ekonomiska och
organisatoriska märkligheter vi fick kännedom om när vi steg
in i kommunhuset efter majoritetsbildandet. Det krävs hårt
arbete för att få ordning på detta och det kommer säkert att ta
tid, men vi vill gärna fortsätta detta arbete för att göra era
skattekronor så effektivt använda som möjligt, men vi behöver
ert stöd.
Lägg gärna er röst på Alvesta Alternativet på söndag men
framförallt gå och rösta!

Slutsatsen blir att risken för ett
segrerat samhälle är så uppenbart att riksdag och regering
måste ta sig an det problem man
skapat. I de kommuner som idag
har stora mottagningar av flyktingar är problemen så omfatttande att det är nödvändigt att se
över hela friskoleförordningen
för att motverka den selektion
av samhället som det fria skolvalet bidragit till. I likhet med
moment 22 har kommunerna i
dagsläget ingen möjlighet att
genomföra en trovärdig integrationspolitik.

Or d f ö r a n d en h a r o rd e t
Vi bygger ut Moheda och
Vislanda skolorna och planerar
en tillkommande sporthall i
Moheda.
Vi har fått mer ambulanstid i
kommunen genom en nybyggnad på Björnstorp där 2 ambulanser är stationerade.
Efter mycket om och men blev
också räddningstjänsten kvar
med en deltidsstyrka i Moheda.

Att varmvattenbassängens tillkomst efter mer än 20-års
diskussioner äntligen kunde beslutas känns för oss mer än tillfredsställande. Att vi därtill fick en upprustning av den gamla
anläggningen med både ny huvudbassäng och gym ger ännu
mer tillfredsställelse.
Med lite finurlighet och småländsk gnidenhet lyckades vi också
lösa tillkomsten av konstgräsplanen i Vislanda och el-ljus i
Spånenspåret inom befintliga budgetramar.
Vi upptäckte att många av våra anläggningar och fritidsområden haft ett eftersatt underhåll som vi på något sätt måste
åtgärda. En första åtgärd var att sätta in röjning längs spår,
leder och parker.
Allt som vi hade i överenskommelsen har vi ännu inte sett något
resultat av. Ringleden på öster, 126:ans förbifart och triangelspåret och en utflyttad bangård är objekt som i oktober kommer med när beslut tas om en ny översiktsplan för Alvesta tätort. Cykelvägen längs vattenvägen till Hjortsberga har vi fullmäktigebeslut på. Nu är det trafikverket som måste ta sin del
av ansvaret som man själva var orsak till vid vajervägens tillkomst.

dessa elever kommer att fortsättta sina studier på någon friskola
med begränsade möjligheter att
utveckla det svenska språket.
I dagarna kommer snart två nya
förskoleavdelningar att tas i
bruk på lilla Grönkulla. Skälet
till detta var en ökad efterfrågan.
Nu står skolförvaltningen plötsligt utan barn vilket gör att
kommunens behov av dessa
avdelningar är lika med noll
samtidigt som vi har kostnader
till friskolan för dessa barn.

Vi har även varit med att utveckla äldreboendet inför framtiden,
samt projekterar fler lägenheter
för ungdomar med olika handikapp.

Jan-Erik Svensson är ordförande i Alvesta Alternativet och en av dem som
var med från starten 1990.

Under
2013-2014
har
Alternativet haft förmånen att
få vara med och styra Alvesta
kommun.
Vi har medverkat till att en ny
simhall med varmvattenbassäng
blivit byggd, en ny konstgräsplan i Vislanda har tillkommit,
motionsspåret vid sjön Spånen

är nu åter belyst.
En vision har tagits fram för
Virdavallen och Hanaslövsområdet där delar av dessa
snabbt kan sättas igång.
Gymnasieskolan har åter blivit
en högstadieskola, det gör i sin
tur att Grönkullaskolan blivit
avlastad och blir då en 0-6 skola.

Vi står inför många utmaningar
inför nästa mandat period, där
vill vi vara med att påverka.
Under senaste åren har vi fått
med många nya aktiva människor i partiet som vill vara
med och utveckla vår kommun.
Då behöver vi din röst för att
förverkliga vår politik, en röst
på Alvesta Alternativet är en röst
för framtiden.
Jan-Erik Svensson

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén
Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel. 070 25 95 375
www.alvestaalternativet.se

e-post: info@alvestaalternativet.se
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Högstadium blev lyckat
Vid förra valrörelsen drev Alvesta
Alternativet frågan om ett högstadium i
de gamla gymnasielokalerna vid Folkets
Hus. Anledning var att lokalerna inte
utnyttjades optimalt av Allbo Lärcenter.
Här fanns specialsalar för olika ämnesområden, aulor av varierande storlek
med Thaliasalongen i Folkets Hus som
grädden på moset. Här gick nästan hela
den tänkta högstadiet in.
Dessutom fanns en stor matsal, som
knappast användes. Givetvis är vi mer än
nöjda nu när alla lokalerna åter kommit till
användning och vi förstår att eleverna är
nöjda med sina nya lokaler säger Alvesta
Alternativets Lars-Olof ”Zona” Franzén
när han kommenterar Smålandspostens
artikel från skolan.
Vi har vunnit många fördelar och positiva
effekter med omflyttningen. Det är naturligtvis ett steg uppåt för 7-9 klasserna att få
lämna Grönkulla där de flesta redan tillbringat sju år av sin skolgång. Nya luftiga
lokaler och uppehållsrum ger självklart ett
lyft för hela verksamheten. Skolan blir
dessutom lagom stor och alla får plats fort-

sätter han.
Men fördelarna stannar bara inte vid detta
utan fördelarna är lika stora på
Grönkullaskolan. Elevtalet där sjunker till
det hanterbara och i och med att de äldre
eleverna flyttat ut blir miljön betydligt lugnare för alla.
Så egentligen blir det bara vinnare på den
här omflyttningen. Samtidigt är det roligt
att konstatera Alvesta Alternativets idéer
från förra valrörelsen dels genomförts och
dessutom blivit så framgångsrikt.
Vi är dessutom nöjda med namnvalet. Att
använda
det
gamla
skolnamnet
Hagaskolan var förståndigt av eleverna.
Man vet vilken förvirring det skapat när
man tidigare bytte namn på skolorna.
Många vuxna har själva gått på
Hagaskolan och innebär att när man nu
pratar om Hagaskolan så pratar man om
samma skola. Det blir ingen förvirring som
i fallet med Stenlyckeskolan, där många
hade svårt att ta till sig det nya namnet
avslutar han.

Eleverna gillar sin nya skola framgår med all tydlighet av Smålandspostens reportage när skolan
hunnit etablera sig i lokalerna.

Vi s l å r v a k t o m d e l t i d s k å r e r n a

35 år i tjänst

teras ett hjärtstopp på en man i
70 års åldern. HLR startas och
defibrillatorn
kopplas
ut.
Ambulans i ärendet utgår från
Växjö och har en framkörning
på cirka 15-20 min. Enligt uppgift används defibrillatorn 10-15
gånger och till slut har mannen
puls igen.

Deltidskåren var under en period i år hotad i Moheda. En herorisk insats av bygdens folk, som raggade upp nya
deltidsbrandmän, undanröjde hotet. Men problemet med Räddningstjänstförbundets budget återstår fortfarande
att lösa.

I början av året var deltidsbrandkårerna i Moheda och
Ingelstad hotade av nedläggning och en övergång till värn.
Detta skulle ha inneburit i
Mohedas fall att man helt
måste förlita sig på deltidsbrandkåren i Alvesta eller heltidskåren i Växjö.
Ett värn bygger på frivillig
inställelse och man kan aldrig
veta om denna styrka kommer.
Med bakgrunden av den yta som
deltiden i Moheda hade ansvar
för och den mängd företag som
fanns utspridda i bygden gick

man i praktiken man ur huse för
att slå vakt om sitt brandförsvar.
Inte minst vissheten om de lantbruk och såganläggningar som
är så eldbegängliga och där varje
minut kan vara av avgörande
värde för släckningsarbetet.
Den här gången lyckades man
rekrytera tillräckligt med deltidsbrandmän för att hålla kvar
deltidskåren. Men man måste
ändå ha med i beräkningarna att
det egentligen inte var bristen på
personal som var den huvudsakliga grunden till nedläggningsförslaget. Det hela hand-

lade i första hand om räddningstjänstförbundets budget
och de besparingsförslag som
man tvingades ta fram. Av någon
anledning drabbades deltidskårerna hårt av besparingarna vilket ha inneburit om de genomförts att skyddet för kommuninvånare ute i bygderna skulle bli
allvarligt försämrat. Att tiden är
viktig framgår av följande händelse i Moheda för ett tag sedan.
Vid 16,15 får Mohedastyrkan
larm om att en man ligger på
marken utanför Macken i
Moheda. Vid framkomst konsta-

Efter hårt arbete med mannen
som är livlös kan han med stabil
puls senare transporteras till
CLV i Växjö, 2 av våra brandmän åker med i ambulansen för
att hjälpa till med HLR. Vår personal får mycket god feedback
från sjukvården och det arbete
som vi gör tillsammans med
sjukvården gör verkligen skillnad. Mannen transporteras
senare från CLV till specialistvård i Karlskrona. Information
via krokiga vägar berättar att
mannen mår bra idag, även om
han under c:a 20 minuter inte
hade puls liggandes på marken i
Moheda.
Vi i Alvesta Alternativet slår
vakt om väl fungerande räddningstjänst i hela kommunen. Vi
har alla rätt till ett fullgott skydd
var vi än bor i kommunen.
Dessutom betalar vi faktiskt 120
kronor mer per invånare än vad
Växjö gör.

Göran Lundahl lämnar Kultur &
Fritid för att bli pensionär.

Efter 35 år i kommunens
tjänst har Göran Lundahl
bestämt sig för att ta evig
semester som han själv
uttryckt det. Han började sin
bana på Kultur & Fritid och
kom att avsluta den inom
samma område. Där emellan
han hann med att vara
kommunens första IT-chef.
Han drabbades inte av fenomenet att inte ersattes av någon.
Istället behövdes det två man
för att ersätta honom i den
kommunala organisationen.
Hans stora insats för kommunen är obestridlig och vi önskar
honom en lång, lång innehållsrik semester.

Välkommen på valvaka med ALVESTA ALTERNATIVET
Söndagen den 14 september kl. 20.00 i Alvesta Folkets Hus
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Äras den som äras bör
sig att planen stod färdig redan
på hösten 2013 med en lösning
utan både ett regelverk och
ökade anslag i driftbudgeten.
Att det sedan är Vislanda IF i
allmänhet och Bertil Krüger i
synnerhet som skall äras över att
Vislanda fick kommunens fösta
konstgräsplan. Kommunen har
medverkat till den ekonomiska
lösning som till slut blev grunden för genomförandet. Det
måste dock än en gång påpekas
att utan Bertil Krüger och övriga
kommittémedlemmars
fantastiska arbete hade konstgräsplanen aldrig kommit till. Man

Konstgräsplanen i Vislanda är och förblir ett jobb av Vislanda IF och eldsjälen bakom det hela Bertil Krüger.
Hårt arbete och väl genomförda upphandlingar är grunden till hela genomförandet.

Per Ribacke, socialdemokraternas kommunalrådskandidat, ondgjorde sig över att
Alternativets
Lars-Olof
Franzén i en intervju i
Smålandsposten sa att en av
flera saker som hade verkställlts under Alvesta Alternativets
medverkan i majoriteten var
konstgräsplanen i Vislanda.

Enligt Ribacke var förtjänsten
hans på grund av en av honom
lämnad motion. Lars-Olof
Franzén var enligt Ribacke
genom att stödja motionen delaktig i resultatet. Granska vi
motionen och det beslut fullmäktige tog kommer läsaren att
bli lite konfunderad över
Ribackes
invändningar.

Motionen gick ut på att skapa ett
regelverk för borgensåtagande
för lån till investeringar i olika
idrottsanläggningar och ökat
driftsanslag till föreningar som
väljer att investera. Beslutet
innebar att man skulle öka driftsanslaget 2014-2016 för detta
ändamål.
Förklara bara hur det kommer

ALVESTA
ALTERNATIVET
verkar för
att sunt förnuft skall råda vid alla beslut
att varje skattekrona skall användas med största
omsorg
att det är innehållet i verksamheterna som är det
viktiga
att småländsk envishet och sparsamhet skall råda
En röst på Alvesta Alternativet är en röst för god
ekonomi och framtidstro!

ALVESTA

ALTERNATIVET
Bli medlem du också!
Medlemsavgiften för 2014 är 10,Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8
Glöm inte namn och adress! Gärna din mailadress också.

såg till att hålla nere kostnaderna
genom eget arbete och genomförde förhandlingarna av upphandling, bankförbindelse och
med kommunens kultur & fritidsutskott på ett sådant sätt att
alla parter nog lämnade bordet
nöjda.
Själva byggnationen gick också
snabbt och effektivt, vilket innebar att man i god tid kunde göra
slutbesiktningen så att också de
statliga medlen kunde hämtas
hem. Äras den som äras bör.
Vislanda och kommunen bör
rikta ett stort tack till i synnerhet
Bertil Krüger.

Per Ribackes kommentarer på
Smålandsposten disqus:
Vill bara påminna Lars-Olof att det är tack vare
min motion som kommunen möjliggjorde konstgräsplanen i Vislanda. Korrekt är dock att LarsOlof biföll vårt förslag. Så han är delaktig i
beslutet men jag tycker nog att det vore klädsamt att berätta hela sanningen om man vill lyfta
fram ett sådant exempel.

Revisionen, en sista gång
Anita Lindstedt ,s, avgår
Alltsedan Anita Lindstedt,
socialdemokraterna,
2012
trädde in som revisionens ordförande har stridigheten böljat upp och ned mellan i första
hand henne och de tre majoritetsföreträdarna,
Börge
Nilsen,
vänstern,
Bengt
Sjöstrand och Tuula Jokinen,
moderaterna. Den femte ledamoten i form av Mats Nilsson,
centern, har förhållit sig ganska passiv.
Vid senaste mötet, torsdagen
den 28 augusti, hände tydligen
något dramatiskt vilket fick
Anita Lindstedt att kasta in
handduken. En något uppseendeväckande åtgärd då det återstår endast några månader på
hennes mandat. Hon lämnar
socialdemokraterna utan insyn i
den så viktiga revisionen. Nästa
möte med fullmäktige är först i
slutet på oktober då hennes
avsägelse kan behandlas och en
ersättare utses.
I det nu uppkomna läget blir det
vice ordförande Bengt Sjöstrand
som går in och leder revisionen
tills socialdemokraterna kan
utse en ny ledamot.
Här är ett tydligt exempel på att
tjafs
förekommer
i
Alvestapolitiken utan Alvesta
Alternativets närvaro. För

Alvesta Alternativet är bråket i
revisionen naturligtvis ett bevis
för att de påståenden som vissa
partier framför om att alla problem skulle vara Alvesta
Alternativets fel nu kan avföras
från diskussionen
Alvesta Alternativet har ingen
och har inte haft någon ledamot
i revisionen vare sig denna eller
flera föregående mandatperioder. Revisionen består enbart av
ledamöter från socialdemokraterna, moderaterna, centern och
vänstern.
Det som nu pågått sedan Anita
Lindstedt steg in i denna församling 2012 är naturligtvis
inget som är bra för kommunen.
Revisionen har alltid tidigare
fungerat bra och vi hoppas nu att
den personförändring som
måste till efter detta också leder
att återskapa förtroendet för
revisionen.
Anita Lindstedt kandiderar till
fullmäktige för socialdemokraterna och kan inte då vara valbar
till revisionen om hon blir
invald. Hon kan naturligtvis
avsäga sig en eventuell fullmäktigeplats för att åter inträda i
revisionsarbetet om nu socialdemokraterna är intresserade av
detta.
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Affischkrig mellan s och m
I årets valrörelse har nog
ingen kunnat undgå att se att
socialdemokrater och moderater har samma budskap på
sina affischer. ”Politik är
ingen lek” kunde vi tidigt läsa
på
socialdemokraternas
affischkampanj, vilket gjorde
oss i övriga politiska partier
minst sagt överraskade.
Varför ville socialdemokraterna
lyfta upp denna pinsamma
historia från 2009 då det dåvarande
socialdemokratiska
kommunalrådet Robert Olesen
avslöjades av Smålandsposten
med att spela maffiaspel på
Facebook under arbetstid?
För en utomstående analytiker
är detta helt obegripligt.
Historien var av den karaktären
att det var något socialdemokraterna helst skulle vilja stryka ur
historieböckerna än mindre själva väcka liv i under valrörelsen.
Naturligtvis kom svaret från
moderaterna som ett brev på

posten. Denna gång blev deras
devis ”Politik är fortfarande
ingen lek”.
Men frågan återstår att besvara.
Inte kan det väl vara så enkelt
att någon utan vetskap om bakgrunden tagit fram idén till
valaffischerna och fått den godkänd. De som var med 2009 är
fortfarande
toppnamn
på
kommunlistan. Namn som Per
Ribacke, Lars-Olof Pettersson,
Sebastian Olsson och inte minst
Robert Olesen själv borde ha
förstått att historien skulle få
nytt liv på detta sätt.
Moderaterna var inte sena att
gripa tillfället och spinna vidare
på ett tema som utan socialdemokraternas inhopp hade varit
uttjänat.
S insåg snabbt sin fadäs och
numera är deras valaffischer
omtapetserade med ett annat
budskap.

Robert Olesen, s, och Thomas Johnsson, m, hamnade på samma politiska budskap när affischeringen inför årets
valrörelse rullade igång. Inte så underligt att väljarna började undra över denna sandlådenivå.

Därför ingen personfixering hos Alternativet

ALVESTA ALTERNATIVET
Det rätta valet

Alvesta Alternativet har valt att inte driva någon personfixering i sin valkampanj. Motivet anges till att hela teamet behövs för att nå framgång.

Alvesta Alternativets valaffischering är densamma som
när partiet började sin verksamhet. Mer en påminnelse
om att partiet finns med i
kommunalvalet än en ytlig
slogan med någon eller några
få ansikten.
Varför man har valt en sådan
linje är för att man är fullständigt medvetna om att ingen
enskild person kan vara avgörande för partiets politik inom
ett så utspritt område som en
kommun utgör.
För att nå resultat inom alla
områden måste det till ett lagspel där alla partiets spelare är
involverade. Ett sådant lagspel
uppnår man inte om man måste

förlita sig på någon enstaka
stjärna varken i politiken eller i
andra sammanhang. Detta
arbetssätt har också fört med sig
att man under hela sin existens
inte drabbats av några inre stridigheter.
Givetvis har man haft olika uppfattningar i en del frågor men
under saklig diskussion och ett
tagande och ett givande har man
alltid samlats runt de stora frågorna.
Man har samtidigt haft högt i
tak varför någon partipiska
aldrig vinit som hos andra partier. Det har stått ledamöterna fritt
att rösta efter eget huvud vilket
har främjat klimatet inom partiet.

D en politisk a si t u a t i o n e n i k o mmu n e n
Angående den politiska situationen i Alvesta kommun.
Det man under lång tid har
hört från medborgarna i
Alvesta är att de är trötta på
det politiska käbblet som bottnar i händelser som inträffade
för över 20 år sedan.
I debatten säger politikerna att
de är lika trötta på detta som alla
andra. Att som Robert Olesen
(S) sitta och säga att man måste
gå vidare för att i nästa mening
återigen upprepa att han aldrig
kommer att samarbeta med
Alvesta Alternativet ger ett
märkligt intryck. Hur ska han ha
det? Ska han lämna det gamla
bakom sig eller inte?

I Smålandspostens arrangerade
debatt i Vislanda är det Tomas
Haraldsson (C) som säger
samma sak. Alvesta Alternativet
är uteslutet att samarbeta med.
Vad grundar han sitt beslut på?
Det är lätt att säga att man inte
ska samarbeta med någon men
det som jag saknar är en förklaring till varför.
Den gode Thomas har också
glömt vad som hände för fyra år
sedan när centern föll ur eventuella arbetsutskott. Då satte
man sig ned och både förhandlade och kom överens om ett
valtekniskt samarbete med just
det Alvesta Alternativet. Men
man är väl sig själv närmast.

Vad hände för 20 år sedan som
lämnat så traumatiska ärr hos
personer som inte ens var delaktiga? Då man fortfarande låter
detta påverka och styra samtalsklimatet visar man att det inte
är kommunens bästa man har för
ögonen!
Jag skulle önska att de politiska
företrädarna efter valet förbehållslöst sätter sig ned och för en
dialog med syfta att skapa en
stark majoritet som kan föra
kommunen framåt utan att i förväg utestänga någon. Detta oavsett vem eller vilka som vinner!
Jimmy Hammarström

Jimmy Hammarström, ordförande i IFO-nämnden och en av de som inte
var med för drygt 20 år sedan.
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Ett nytt försök med 126:an
Jan Franzén, medlem i Alvesta
Alternativet och boende vid
Allbogatan i Alvesta har skrivit en ny motion med förslag
om utflyttning av väg 126
genom Alvesta. Motionen har
antagits
av
Alvesta
Alternativet och kommer att
lämnas vid nästkommande
sammanträde. Vi publicerar
här motionen i ett sammandrag.

Miljö-Vision 2014 Utflyttad väg 126
Den ökande biltrafiken, inte
minst den tunga trafiken genom
Alvesta har under mer än 25 års
tid skapat stor irritation bland
invånarna. Buller, nedsmutsning
och luftföroreningar, samt stora
risker för gående och cyklister
vid övergångsställen pga höga
hastigheter och ouppmärksamhet, är vad en tung och tät trafik
medför. Framförallt barn och
äldre är starkt utsatta grupper
som löper stora risker i trafiken
vid genomfartsleden Allbogatan
- Blädingevägen.
Miljö-Vision 2014 innebär att:
Vid väg 25 väster om Orrakullen

intill den nya Biogas-anläggningen anläggs en ny trafikplats
för att leda en utflyttad väg 126
söderut genom skogsmark (obs
ingen odlad mark tas i anspråk).
Vägen ansluts till väg 126 söder
om Alvesta – strax norr om
Hjälmaryd.

förflyttning av miljöproblemen
till ett annat bostadsområde).
Jag fortsätter driva frågan om en
hållbar lösning för miljön för
Alvestas invånare – en lösning
som inte heller skall inkräkta på
jordbruken och boendet på
landsbygden .

Projektet blir ett sysselsättningsfrämjande infrastrukturprojekt i
nya Region Kronoberg – samtidigt som det blir Alvestas största
miljösatsning efter det privata
Biogasprojektet.

Det första steget i detta stora
infrastrukturprojekt är byggandet av en trafikplats vid väg 25
strax väster om platsen där
Biogasanläggningen byggs.

Undertecknad gjorde en namninsamling vid Allbogatan –
Blädingevägen sommaren/hösten 2008. Efter uppvaktning av
kommunen
följt
av
ett
Medborgarförslag uppnåddes
under de därpå följande 4 åren
absolut inga framsteg beträffande trafiksituationen – snarare
ökade den tunga trafiken.

Oberoende av väg 126, behöver
platsen en trafiksäker lösning
för påfarten från Värnamovägen, samtidigt som den framtida
infarten
till
Biogasanläggningen
måste
göras trafiksäker. Kostnaden blir
då minimal för att förbereda för
en påfart mot söder (1:a steget
för den nya sträckningen av väg
126).

I kommunens Trafikstrategi
nämns inte frågan om genomfartstrafik för tunga fordon än
mindre föreslås andra lösningar
än vad som tidigare lanserats,
dvs en överflyttning av trafiken
till Fabriksgatan – vilket hittills
endast skett i liten omfattning
(en trafiklösning som innebär en

För att Visionen skall bli realitet
krävs en kraftsamling i Alvesta
kommun och stöd av den nya
regionstyrelsen för Kronoberg,
samt ett nära samarbete med
Trafikverket.
Jan Franzén

Snart var det ljus i spåret
Så är det på plats el-ljuset vid
motionsspåret på Spåningslanda. Lite småarbeten återstår innan ljuset kan släppas
på, men tisdagen den 16 september klockan 19.00 blir det
invigning. Alvesta Skid- och
Orienterings-klubb kan känna
sig mer än nöjda med det
arbete man utfört på ideell
väg.
Många är de mantimmar som
lagts ned på att gräva ned kabel,
monterar lampor och resa belysningsstolparna. Dessutom har
man gjort en hel del underarbeten på själva spåret innan ett nytt
lager med stenmjöl lagts på. Nu
skall materialet sätta sig över
vintern för att kompletteras till
våren på de ställen som behövs.
Hans Sjögren har varit föreningens huvudansvarig för byggnationen. Han kan inte vara annat
än nöjd med föreningens insats.
Uppslutningen från föreningsmedlemmarna har varit utomordentlig, men också andra i närområdet har hjälpt till med arbetena. Allmänheten har uttryckt
sin uppskattning över att det äntligen åter blir belysning i spåret.
Nyttjandet har blivit begränsat
under stora delar av året på
grund av avsaknaden av belysningen. Att ge sig upp mot
Hanaslövsområdet har inte varit

En riktig ansiktslyftning har motionsspåret vid Spånen fått i samband med
elektrifieringen. Ett verkligt lyft för alla löpsugna kommuninvånare.

lika uppskattat eftersom det blivit en förflyttningsbana på 2
kilometer innan man når slingorna vid Hanaslöv.
Alvesta SOK har redan blivit
varse att utnyttjandegraden höjts
väsentligt efter att spåret bredddats och justerats. Nu är det inte
ett hinder att ha barnvagnen med
sig på skogspromenaden och
handikappade i sina permobiler

kan utan svårighet ta sig runt
spåret. Nu slås som sagt belysningen på den 16 september
klockan 19.00 och då bjuds alla
in för att deltaga i en runda i elljuset. Samtidigt blir det någon
form att utlottning av diverse
priser
för
deltagarna.
Orienteringsklubben har också
sin klubbträning för ungdomarna förlagd i anslutning till
spåret denna kväll.

Ny sträckning

Det gula strecket visar på den nya sträckning utanför Alvesta från Forsakrysset till strax norr om Hjälmaryd

Vill ni som vi
så lägger ni er
röst på
ALVESTA
ALTERNATIVET
den 14:e sept.
Med en politik
som tar till vara
era intressen!
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Varmvattenbassäng & gym

Redskapsparken i det nya gymet är imponerande. Besökarna får dock själva botanisera bland redskapen då inga
instruktörer kommer att finnas på plats.Det blir egenträning för hela slanten.

Golvet till varmvattenbassängen ligger fortfarande över vattenytan, men
snart är det dags att sänka ned det i sitt rätta element.

Det har gått ganska många år
och valperioder sedan reumatikerna förde upp behovet av
en varmvattenbassäng på
kommunens
dagordning.
Många har förslagen på lösningar varit, men ett otal
gånger har det blivit stopp på
genomförandet på grund av
ekonomiska skäl.
Så höll på att hända denna gången också, men vid de majoritetsförhandlingar
Alvesta
Alternativet hade med den borgerliga trion så ingick varmvatttenbassängen i överenskommmelsen.

som vill sköta sin träning efter
eget huvud. Det kommer nämligen inte att finnas några instruktörer på plats för enskild träning
eller gruppträning.
Nytt är också en ångbastu
medan bubbelbadet finns kvar i
en ny skepnad och ny placering.

nadsramar som tilldelats (90
miljoner) trots att en del tillkommande arbeten har uppstått
under resans gång. Men detta
har kunnat kompenseras mycket
tack vare Magnus Leijon, som
ansvarat för projektet för kommunens räkning.

Ett barnområde kommer också
att finnas på ungefär samma
plats som den gamla lekbassängen. I övrigt har en upprustning
skett av de gamla omklädnadsrummen och en ny omklädningsavdelning med dusch för
handikappade har tillkommit.

I ett så här stort projekt, som har
stora byggtekniska utmaningar
vid en ihopkoppling av en äldre
byggnad, är det inte ovanligt att
det blir tillkommande arbeten
med fördyrningar som följd.
Ibland är det nödvändigt som i
det här fallet att koppla in expertis, som nu vilket gav ett väldigt
bra resultat.

Och nu är det inte många dagar
kvar innan den nyrenoverade

simhallen kan slå upp portarna. I
slutet på oktober beräknas återinvigningen ske, men redan nu
har bassängerna fyllts med vattten. Långsamt och försiktigt har
detta skett med hjälp av ljummet
vatten och halvtumstjocka
slangar. Allt för att det inte ska
orsaka skador på det nysatta
kaklet. Det gör också att trycket
på det allmänna vattennätet inte
påverkas i alltför hög grad.
Samtidigt som kommuninvånarna får tillgång till den så hett
efterlängtade varmvattenbassängen, som är utrustad med
både hiss och höj- och sänkbart
golv, tillkommer också andra
faciliteter. Den gamla 25 meters-

bassängen har ersatts med en
helt ny bassäng med sex banor.
Bassänglängden blir nu 25,02
meter beroende på att en matta
för en modern elektronisk tidtagning behöver dessa två centimetrar. Utökningen av antalet
banor från fyra till sex och en
utökning av banbredden gör att
den nya bassängen är nästan lika
bred som lång.
Där den gamla bassängen låg
har istället ett nytt gym placerats. En verklig ansiktslyftning
jämfört med det gamla gymet.
Redskapen är till fullo utbytta
och mängden gör att ytan trots
sin utökning blir fullbelamrad
med redskap. Ett paradis för alla

Det bästa av allt är att projektetkunnat hålla sig inom de kost-

Visioner för Hanaslövområdet och Virdavallen
Under försommaren och
sommaren har kultur & fritidssektorn inom kommunen
och berörda föreningar arbetat fram visioner över
Hanaslövsområdet respektive
Virdavallen. Syftet har varit
att lägga fast en plan över
respektive område med ett
långsiktigt perspektiv.
En hinderbana av gammalt militärt snitt är ett av objekten i vision
Hanaslövsområdet. En sådan anläggning är tänkt att höja attraktionsvärdet på området vid de årstider då det inte finns tillgång till snö.

Ishallen är i behov av en ordentlig upprustning. Visionsarbetet har tagit
fram en idé om att bygga ny ishall och använda den gamla till sporthall.

Arbetet har framskridit så långt
att visionerna är nedskrivna och
behandlade i kultur & fritidsutskottet. Där har man beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att
skicka ut visionerna till partigrupper och andra föreningar
som kan vara berörda.
Många idéer både stora och små
har blivit resultatet av det intensiva arbetet.
I Hanaslövsvisionen har de båda
aktiva föreningarna i området,
Friluftsfrämjandet och Alvesta
Skid & Orienteringsklubb, deltagit i förslagställningarna. Här
ha det handlat om både sommar
som vinteraktiviteter. Ett av de
viktigaste målen har varit att
finna nya aktiviteter som skulle

kunna göra området mer attraktivt även under lågsäsong. En av
pusselbitarna är att anlägga en
stugby med cirka 50 bäddar för
att kunna erbjuda föreningar och
andra intressenter möjligheter
till övernattningar vid träningsläger och dylikt. Nya nedfarter
och liftar är naturligtvis inlagda
men också en väg till bergets
topp för att göra det möjligt att
transportera massor och höja
toppen ett tiotal meter. En sådan
förändring skulle innebära en
ökad fallhöjd på dagens norra
backe men också en ny avstigningsplats för planerade liftar.
När det gäller sommaraktiviteter
så är det en hinderbana efter
militärt mönster som står högt
på listan. Här har man haft en
liknande anläggning i Borås som
förebild. Ett utegym och en
knattebana är också inlagda.
Den senare en kuperingsfri bana
för de allra minsta skidåkarna på
några hundra meter. Raka motsatsen i längd blir de planerade
cykellederna. Friluftsfrämjandet
har redan en cykelsektion som är
starkt pådrivande i dessa frågor.

Visionen är mycket detaljrik för
att kunna utnyttja markytorna
optimalt. Efter remissrundan
återstår arbetet med att rangordna och prissätta de olika förslagen.
Ett liknande arbete har genomförts på Virdavallen med deltagande av alla de tongivande föreningarna i området. Förutom
Alvesta SK och Alvesta GoIF
har
Tennisklubben
och
Friidrotten deltagit. Här har
mycket av frågorna handlat om
upprustning av den befintliga
anläggningen. Statusen på både
ishallen som tennishallen är av
den arten att en upprustning är
påkallad. Men också användandet av fotbollens huvudläktare
finns med i tankebanorna.
Konstgräsplan är naturligtvis
med i visionen, men också tankar om att göra den befintliga
ishallen till sporthall med en ny
ishall som följd. En gemensam
önskan från alla föreningarna är
ett mindre motionsspår inne på
området att användas för uppvärmning.
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Översiktsplanen på gång
Nästa kommunstyrelse i början på oktober har nu äntligen
översiktsplanen för Alvesta
tätort bland beslutsärenden.
Det innebär att arbetet med en
ny översiktsplan kan starta
upp och med de flera synnerligen viktiga ärenden.
Förutsättningen för att överhuvudtaget kunna utreda olika
idéer är att man har med dem i
det översiktliga planarbetet.
Frågor som nu kommer att lyftas
upp är t.ex. förlängningen av
Fornvägen vilket är detsamma
som den ringled som behövs för
trafikföringen på öster. Andra
gamla frågor blir naturligtvis
126:ans dragning förbi Alvesta.
En fråga som har varit het de
senaste 30 åren.
Även triangelspåret på järnvägen söder om Alvesta har efterfrågats länge och med den följer
säkert en utflyttad bangård, som
skulle ge mycket bättre utrymmme inne i Alvesta.
Sen är det frågan om vad politikerna väljer att prioritera. Men
väl i översiktsplanen så blir det
svårt för morgondagens politiker
att bara säga nej. Trycket från
medborgarna lär inte avta framförallt när det gäller de två trafiklederna inne i samhället. Både
126:an dragning utanför tätorten
och
en
avlastning
av
Högalundsvägen
och
Spåningslandavägen har en bred
folklig förankring som kommer
att göra det svårt för politikerna
avfärda kraven.

Tung trafik med farligt gods passerar rakt igenom samhället. Riskerna ökar
i synnerhet i samband växlingsrörelse inne på bangården

på gods- och personsidan gör att
126:an vet vi att trafiken hela
tiden öka och buller har idag ett
helt annat miljötänk än när
vägarna drogs fram. Ännu större
lär diskussionen bli på den östra
sidan när nu Fornvägen tas i
bruk en bit efter valet. Blir trafiken av den storleken som många
befarar så kan vi räkna med kraftiga opinionsyttringar från de
boende längs de gator som får
anslutningstrafiken.
Den ökade järnvägstrafiken både

andra intressen kommer att vara
påtryckare för triangelspår och
en utflyttad bangård. Då handlar
det säkert om SJ, Green Cargo
och liknande företag som ser
ekonomin i rationellare hantering av sina transporter.
Det blir ett digert jobb för samhällsbyggnadskontoret när rådslagen över översiktsplanen drar
igång på allvar. Då gäller det
också att kommuninvånarna är

Ringvägen på öster är ett av de objekt som måste bli föremål för att behandlas i översiktsplanen. Nu blir det tillfälle för kommuninvånarna att visa de styrande var de önskar när det gäller trafikföring på öster.
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kommunhusets dörrar. Men jag
måste villigt erkänna att trots
mina många år inom kommunpolitiken i Alvesta så blev det en
minst sagt överraskande upptäckt jag blev varse. Vid första
anblicken ett gigantiskt berg av
problemställningar att angripa
men i andra anblicken också
enorma möjligheter till kostnadseffektiviseringar,
som
kunde innebära stora medel till
utveckling och förbättringar.
Och det är just på den ekonomiska sidan bristerna syns tydligast. Budgeten är tills för att
hållas har varit ett slagord i fullmäktigedebatterna från flera håll
men vad man menat är den ram
som respektive nämnd har blivit
tilldelade. Inte att ha en balanserad internbudget där överskridande på enskilda konton mer
varit en realitet än ett undantag.

Jag trodde inte jag skulle bli
överraskad över vad jag skulle
få se när jag steg in genom

För att citera en ekonom med
insyn inte bara i vår kommuns

ekonomiska
verklighet.
”Kommunerna måste lära sig att
inte räkna bakifrån”. Med det
avsåg han den årliga utdelningen
av ramar utan att ha något bakgrundsmaterial till förfogande.
Ett ämne som varit mitt partis
käpphäst ända sedan rambudgeterna infördes.
På den tiden (så länge sedan att
dagens politiker inte känner till
förekomsten av dess existens)
gjorde varje förvaltning upp en
internbudget, som redovisades i
september före det egentliga
budgetarbetet. Då fick politikerna verkligen chansen att fördela pengarna där de tyckte att
de gjorde bäst nytta.
Idag bygger rambudgeten på
siffror som ekonomerna räknar
ut efter föregående års tilldelning. På så vis kan en felaktig
budgettilldelning fortsätta år ut
och år in utan att man kommer
tillrätta med problemet. Följden

blir att respekten för den givna
ramen rämnar och underskotten
skjuter i höjden.
När man ser problemen och tänker på allt arbete som krävs för
att få bukt med uppgiften sänder
man en tanke till alla nya politiker, som med sin ungdomliga
syn på saker och ting hoppas ha
nya lösningar på problemet. Jag
har levt med samma villfarelse
en gång men tvingats revidera
den uppfattningen gång på gång.
Tyvärr tror jag att det är just
detta som får nya politiker att så
snabbt hoppa av politiken. Skall
de känna det meningsfullt så
måste de har stöd av oss som
suttit med lite längre och kan
förklara de olika turerna i maktens korridorer och framförallt
ge råd och rön över hur man
skall arbeta för att känna det
politiska arbetet meningsfullt.
Det tar ett par mandatperioder
innan man kommer till insikt

med svårigheten att styra en
kommun eller ens en enskild
nämnd. Många gånger byts den
politiska ledningen ut var fjärde
år medan tjänstemännen består.
Här kommer nya människor till
som skall sättas in i frågorna av
folk som haft dessa på sina bord
i flera mandatperioder. Det är
inte svårt att gissa åt vilket håll
besluten styrs innan politikerna
blir så insatta att de kan fatta
egna beslut.
Det som också krävs för att nå
framgång är att skapa en organisation som inte är vi och dom.
Det kan inte vara så att politikerna ses som motståndare av
tjänstemännen eller vice versa.
Inte heller skall avdelningar stå
mot varandra om organisationen
skall
bli
framgångsrik.
Samarbete och ömsesidig förståelse måste till om vi skall nå
målet med en framgångsrik och
effektiv kommun.
Lars-Olof “Zona” Franzén

