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Utgiven av Alvesta Alternativet

Du avgör
Den 11 september är det du som avgör om det
skall bli ett skifte av den politiska ledningen i
Alvesta kommun. Vi ser det som nödvändigt att
kommunledningen är lyhörd både för kommuninvånarnas och oppositionens synpunkter också
mellan valen.
Den gångna mandatperioden har vi kunnat konstatera att den lyhördheten totalt saknats. Den politiska
ledningen har inte gett oppositionen insyn i en rad
pågående ärenden såsom affärerna med
Sydarkivera, ny sporthall, ny förskola i Moheda och
Hagaparkens utformning. Den politiska ledningen
har i stället gjort frågorna till sina egna med följden
att man missat väsentliga faktorer. Maktmonopolet
måste av det skälet brytas.
Här är några motiv för att lägga din röst på
Alvesta Alternativet den 11 september
Bryt plomberingen av lägenheter i det särskilda
boendet.
Förbifart av väg 126 läggs väster om Alvesta från
väg 25 vid Forsa (nya avfarten) till Hjälmaryd,
Blädinge
Ny förskola och skola öster om Skogskyrkan
Bevara kulturmiljöer som Strandpärlan i Torne
Skydda befintliga boendemiljöer i kommunen
Dra Elnarydsvägen i Vislanda utanför Wica Cold

Besök vår hemsida: www. alvestaalternativet.se
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Alvesta Alternativets tar sikte på en egentligen självklar förutsättning nämligen att kommunen och dess demokratiska processer måste försvaras. Under den här mandatperioden har
den politiska ledningen tummat på de för oss självklara demokratiska värderingarna. Den politiska ledningen har trots sin
minoritetssituation i fullmäktige gått fram med sakfrågor
utan att ens låtit berörda nämnder få ett ord med i laget. Det
som vi ansett ingått i den normala politiska processen nämligen att stöta och blöta olika förslag på politisk nivå har vi fått
se genomdrivas utan tillstymmelse till en normal politisk
diskussion. Vi ser det därför som nödvändigt att återupprätta
den demokratiska ordningen i kommunen och ge både politiker och invånarna möjligheter till inflytande även under mandatperioderna.
I vårt arbete ingår därför så självklara saker som att bryta
plomberingen av lägenheter inom särskilt boende. Att se till
att beslutsprocesserna återgår till det normala där förslag tas
upp och behandlas i de nämnder och styrelser där de hör
hemma. Att kommunen använder sig av det planmonopol man
faktiskt besitter och arbeta för en bättre boende och trafikmiljö. Det gäller att få igång processen med Trafikverket om en
utflyttad väg 126 och en förläggning av triangelspåret mot
Göteborg i ett läge söder om Alvesta. Den plan som nu arbetas
med kommer att låsa fast genomfartstrafiken genom Alvesta
för lång tid framöver.
Att en ny skola på östra Alvesta är en nödvändighet med tanke
på den utveckling som sker här. Vi har tagit fram ett förslag
på placering i det kommande bostadsområdet Spåningslanda
4 (mitt emot Skogskyrkan) som är så stort att den kan
inrymma både en F-6 skola, förskola och en idrottshall. Det är
nödvändigt att man gör en sådan planering innan man fyller
området med tomter för bostadsändamål. På så vis kan man
på ett enkelt sätt får en planering som tillgodogör behovet av
samhällsfunktioner på framtidsvänligt sätt. Att försöka tråkla
in tomter för så stora verksamheter, som det här är frågan om,
är inte så enkelt. Det handlar om trafiksituationer, miljö och
framförallt utrymme för en fortsatt expansion.

Sätt ned foten
Alvesta kommun är en stor aktör
som kund hos bankväsendet. Idag
lider många av bristen på kontakt
med sin bank. Att behöva beställa
tid för enkla bankärenden är
absurt. Dessutom tvingas man i
många fall ta sig till bankens kontor
i Växjö.
Som stor kund hos banken och som
kommuninvånarnas förlängda arm
måste kommunen ta sig an problemet
för kommuninvånarnas räkning. Det
minsta kommunen kan göra är att
tvinga kommunens bank till att tillmötesgå sina kunder med öppettider i
kommunen som gör det möjligt för
kunderna att enkelt och smidigt utan
tidsbeställning utföra sina bankärenden.

Hur kan det komma sig att en liten
bank i Grimslöv klarar att hålla öppet
och när inte de stora drakarna i branschen klarar av det. Om de hade stått
på ruinens brant så hade varit en sak
men nu avslöjar deras årsredovisningar snarare motsatsen.
Vi kunder skall på alla möjliga sätt
bidraga med vinster i miljardklassen
men när vi kräver minsta möjliga service så är det totalstopp.
Nu krävs det att kommunen börja
agera om inte annat än för sin egen
skull. Vi skall väl inte tvingas att gå
över till Eken i Grimslöv bara för att de
är de enda som har förståelse för kunden och dennes behov.

Steppa upp primärvården

Vi ser också att det är viktigt att Stenlyckeskolan åter tas i
bruk som skollokaler och att både Stenlyckan och Haga får
tillgång till idrottshall i anslutning till sina skollokaler.
Löften om en ny ishall i närtid är också ett krav som vi vill tillgodose under 2023-2024.
En lösning på trafiksituationen på Elnarydsvägen vid Wica
Cold måste också få en snabb lösning. Det är knappast optimalt att trafiken skall passera genom verksamhetsområdet
utan en ny dragning skulle gynna både boende, anställda och
genomfartstrafiken.
Att detaljplaner för nya bostadsomrdåen också måste tillkomma i orterna utanför Alvesta är egentligen en självklarhet.
Skall hela kommunen kunna leva måste ocks alla delar får
möjligheter att växa.
Vi har för avsikt att så snabbt som möjligt ge Omsorgsförvaltningen uppdraget att bryta plomberingen till lägenheterna i
särskilt boende och göra dem tillgängliga för de som behöver
dem. Att låsa igen dem är bara ett enda stort slöseri med
medel och tvinga ut omsorgstagare i osäkerhet och oro.
Att Växjö vill ha oss anslutna både till sitt avloppsreningsverk,
värmeverk och renhållning är naturligt eftersom de gärna vill
ha medfinansiärer. Vi måste naturligtvis göra egna kalkyler
där våra kostnader måste balanseras mot fortsatt drift i egen
verksamhet. Dessutom måste vi också se till att övriga delar i
kommunen både i norr som söder får sina lösningar på samma
frågeställningar. Det går kanske hitta gemensamma lösningar
på till exempel reningsverket där en uppkoppling till Visalnda
och Moheda kanske blir mer lönsam för kommunen i stort.
Tills något annat är bevisat ser vi till att utveckla våra anläggningar på bästa sätt för kommuninvånarnas bästa.
Åtestår att hoppas att vi får ert förtroende vid valet den 11
september.

Moheda vårdcentral brukar stängas ned under semestertider medan patienterna vanligtvis
hänvisas till Alvesta Vårdcentral. Den senare har haft stora svårigheter med bemanningen och
utgör knappast ett bra alternativ i en redan akut situation.

Regionen måste snart steppa upp
och ta det ansvar för “den nära vården” som man sedan en tid
använts sig av som universallösning. Det går därför inte att sommar
efter sommar hänvisar ortsbefolkningen till Alvesta Vårdcentral
eller andra vårdinrättningar långt
ifrån de läkare som man vant sig
vid.
Kravet på regionen måste bli klart och
tydligt att man i första hand löser problemen ute på vårdcentralerna och se
till att man har en bemanning som
täcker det behov som finns. Först där-
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efter kan man ta sig an de större planerna man har beslutat sig för.
I Alvesta är situationen än mer ohållbar enär avsaknaden av fast personal
på flera läkartjänster gör situationen
ohållbar för den övriga personalen.
Det är dags för Moderaterna att
komma med förslag hur de och
regionledningen har tänkt sig framtiden för vårdcentralerna i Alvesta och
Moheda. För kommunen är det angeläget att få svar på dessa frågor om
man skall leva upp till uppdraget om
en trygg och bra kommun att leva i.

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet
Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
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Sjuk- och åldringsvård

Plomberingen av lägenheter i särskilt boende bl.a. i Torsgården, Lönashult tas bort.

ALVESTA ALTERNATIVET
arbetar bland annat för
att bryta plomberingen av lägenheter i särskilt boende
att överprövningen av givna biståndsbeslut tas bort
att förändra kriterierna för att få plats i särskilt boende
att alla kommuninvånare över 85 år garanteras plats i särskilt boende
att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum
att prioritera om pengar och resurser inom omsorgsförvaltnignen
Vi kräver också
Välutbildad personal med goda språkkunskaper i svenska
Primärvård som fungerar - kommunen måste ställa krav
Mindre antal hyrläkare.

Det nyligen inköpta f.d. KLS-kontoret blir ny hemvist för Omsorgsförvaltningen för att frigöra
Stenlyckeskolan för skolverksamhet.

“Den nära vården” bör innebära att vårdcentralerna i kommunen hålls öppna hela
sommaren. Semestertider skall inte innebära att kommuninvånare med vårdbehov inte
skall kunna nyttja sin vanliga vårdcentral.
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Skola och barnomsorg
Stenlyckeskolan måste åter tas
i bruk för skoländamål. Här har
man tillgång till en bra utemiljjö
med både spontanidrottsplats,
skatebanor och basketplan.

ALVESTA ALTERNATIVET
arbetar bland annat för
Ny skola och förskola på östra Alvesta öster om Skogskyrkogården
och Fornvägen
Ny sporthall för Haga- och Stenlyckeskolan söder om Folkets Hus
Stenlyckeskolan tas åter i bruk som skola
Utreda behovet av att åter öppna Lönashultskolan för F-3
Ökade resurser för skolan för att minska antalet ej godkända elever
Ge den nya förskolan på Vegby dispositionrätt dagtid i Vegbyhallen
Utemiljön vid kommunens skolor rustas upp

Sporthall
och bollplan.

Förskola,
F-6 skola

Spåningslanda 4 är
rätt plats för en ny
skola och förskola.
Kompletterad med en
sporthall och bollplan.

Att bygga förskola i två plan på Vegby
är möjligtvis trendigt men knappast för
Barnens bästa. Utrymme saknas inte
för förskola på markplan.
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Vägar och järnväg a r
Elnarydsvägen får en ny sträckning vid sidan om Wica Cold så
att genomfartstrafiken inte löper
genom fabriksområdet.

ALVESTA ALTERNATIVET
arbetar bland annat för
att triangelspåret förläggs söder om Alvesta

att väg 126 flyttas utanför Alvesta från Forsa till Hjälmaryd
att nytt industriområde förläggs vid triangelspåret sydväst om
Alvesta
att stoppa utbyggnaden av Orrakullen 2
att cykelväg byggs från Alvesta till Forsa (väg 25)
att lösa vägfrågan vid Wica cold i Vislanda
att godsbangården flyttas ut från Alvesta till ett läge vid
triangelspåret söder om Alvesta tätort.
att mötesspåret vid Hamrarna tas bort eftersom det inte
behövs vid en annan placering av triangelspåret
att flytta Göteborgstrafiken till det nya triangelspåret

En placering av triangelspåret söder om
Alvesta kan innebär
att Göteborgs-tågen
följer med.
Bomfällningar inne i
Alvesta inskränks till
enbart virkestransporter från och till Vida.

Genomfartstrafiken i Alvesta har upprört Alvestaborna under decenier.
Någon minskning framöver är inte att
räkna med om Trafikverket bygger en
planfri korsning över järnvägen vid
Blädingevägen. Kravet från invånarna
att flytta ut 126:an till Forsa väster om
Alvesta blir större och större med det
växande trafikflödet.
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Boendemiljö och bostäder

En hårt trafikerad led ger inte
den boendemiljö som människor
kan kräva. Flytta därför
126:an utanför Alvesta.

ALVESTA ALTERNATIVET
arbetar bland annat för
att boendemiljön ska var befriad från genomfartstrafik.
att väg 126 utanför Alvesta förbättrar boendemiljön på
Västra Rönnedal och centrala Alvesta.
att järnvägsutveckling med triangelspår och väntspår placeras söder om Alvesta och inte som föreslagits vid
Blädingevägen och bostadsområdet Hamrarna.
att planera nya bostadsområden med kommunal service som
skolor , förskolor och barnomsorg redan i samband med
detaljplanerna.
att ta fram nya detaljplaner för bostäder i Grimslöv, Moheda,
Vislanda, Hjortsberga, Torne och Lönashult

Industriproduktion som orsakar miljöpåverkan för boende kan inte accepteras.
Biogasanläggningen på Orrakullen har
inte uppfyllt ambitionen om luktfrihet
och kraftiga åtgärder måste till för att ge
boende den boendemiljö de har rätt till.

Miljöer som
den här vid
Kvarneket är
väl värda att
bevara i och
omkring
boendemiljöerna för
rekreation
och hälsa.
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Kultur och fritid
Frivilliga krafter håller på att rusta upp Strandpärlan i Torne. Den tillsammans med Björkbacken i Hynnenäs och Kvarneket iGrännaforsa
är klenoder som Kultur och Fritidsnämnden på bästa sätt borde stöd-

ALVESTA ALTERNATIVET
arbetar bland annat för
Ny sporthall för Haga- och Stenlyckeskolan söder om Folkets
Hus
I samband med ny skola på öster byggs en sporthall intill
skolan
Ny ishall i anslutning till nuvarande
Fortsatt satsning på Hanaslöv till en åretruntanläggning med
utegym
Stödja föreningssatsningen på rullskidbanor och paraidrottscenter i Hanaslöv
Bevara Strandpärlan i Torne, Björkbacken i Hynnenäs och
Kvarneket i Grännaforsa med kommunala åtgärder
Kommunala samlingslokaler som Djupa Kajäng i Vislanda
och skollokaler åter skall stå till allmänhetens förfogande
Ridanläggningen på Spåningslanda får en välbehövlig upprustning
Stödja Alvesta Folkets Hus och Tyrolen som kulturbärande
institutioner
Att verkställa beslutet om belysning av Strandpromenaden i
Hjortsberga
Inrätta fritidsbank

Med ideella krafter har Mohedas
invånare åstadkommit en lekplats
som lockar besökare från när och
fjärran. Kommunens stöd till olika
aktiviteter bör vara densamma
oavsett i vilken del av kommunen
den utförs.

Ytterligare en
ishall behövs
för att ge alla
en rejäl chans
att få träning
under rimliga
tider. För utövarnas bästa
bör den ligga
i anslutning
till nuvarande
hall.
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Här hittar du en del av oss i Alvesta Alternativet som finns med på listan inför kommunfullmäktigevalet i Alvesta 11.9.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ALVESTA ALTERNATIVET
Lars-Olof Franzén

Britt Karlsson

Benny Lundh Johansson

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lars-Olof Franzén, Hjortsberga
Jan-Erik Svensson, Alvesta
Jolanta Johansson, Alvesta
Benny Lundh Johansson, Lekaryd
Elisabeth Berggreen-Clausen Flink, Hjortsberga
Anders Sandgren, Alvesta
Jan Franzén, Alvesta
Jan Johansson, Alvesta
Britt Karlsson, Alvesta
Juan Carlos Moreno Piriz, Alvesta
Isabel Barindelli, Alvesta
Annica Svensson, Alvesta
Kerstin Svensson, Benestad
Kent Flink, Hjortsberga
Ingrid Lövgren, Torne
Mikael Nilsson, Benestad
Johan Glanzén, Torpsbruk
Solveig Nilsson, Moheda
Håkan Fridell, Alvesta
Olof Haglund, Alvesta
Margaretha Viriden, Alvesta
Ulf Helmersson, Torne
Annica Fridell, Alvesta
Peter Johnsson, Alvesta
Erik Adamsen, Alvesta
Iréne Andersson, Hjortsberga
Bo Nilsson, Moheda
Magdalena Maldonavo, Alvesta
Kurt Eriksson, Alvesta
Boo Andersson, Hjortsberga

Jan-Erik Svensson

Jolanta Johansson

Anders Sandgren

Alvesta
0124 01966

Vi går till val med en diger skara jordnära politiker med lång och
stor erfarenhet från det politiska arbetet. Vi ser till att varje skattekrona
används på ett sätt som kommer till gagn för alla invånare i vår kommun. Lägg din röst på oss och vi garantera att du blir nöjd med jobbet.
Jan Franzén

ALVESTA ALTERNATIVET

ALVESTA ALTERNATIVET Det rätta valet

Elisabeth BerggreenClausen Flink

