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ALVESTA ALTERNATIVET i kommunalvalet

Alvesta Alternativets fullmäktigelista inför årets val består av fyrtio namn.
Det innebär att namnen på orginalvalsedeln är fördelade på valsedelns båda
sidor.
Vi har här ovan fört samman alla namnen för att läsaren skall få en bättre
överblick över valsedeln i sin helhet.
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Ann-Christine Aulander

Isabel Barindelli

Ingrid Johansson

Jan-Erik Svensson

Peter Johnsson

Tommy Everthsson
Det rätta valet!



Kommunalrådsstolen står
tom. Aktiviteten är låg på
femte våningen i kom-
munskrapan där kom-
munledningen vanligtvis
huserar.

Semestertider sätter
sina spår också inom den
politiska verksamheten i
Alvesta.

Men snart är lugnet förbi.
Semestertiderna är slut och på det
politiska planet blir det än jäkti-
gare i år eftersom valet närmar
sig med stormsteg. 

Kampen om väljarnas förtro-
ende blir denna gång hårdare än
någonsin. Alla är medvetna om
att den nuvarande konstellationen
med socialdemokraterna, centern
och folkpartiet bara med cirka
260 röster lyckades få en majori-
tet.

Samtidigt är det allmänt känt
att samarbetet mer än en gång
knakat i fogarna. I motsats till i
Växjö går majoriteten i Alvesta
inte ut och försöker få förnyat

förtroende bland väljarna. Trots
att man har lagt fast både en
gemensam budget och en gemen-
sam långtidsbudget går var och
en av partierna ut och lanserar
egna vallöften. 

Hur trovärdigt ett sådant age-
rande kan vara i väljarnas synvin-
kel återstår att se. Under alla
omständigheter kommer dessa
partiers löften att ställas emot den
budget man redan antagit. 

Oavsett vilket är ovissheten
stor om centern än en gång är
beredda att göra upp med social-
demokraterna även om väljarna
ger partierna den möjligheten. 

Men efter vad som utspelat sig
under de senaste fyra åren är
stalltipset ändå att socialdemo-
kraterna får lämna kommunalråd-
stolen till någon annan efter den
15 september.    
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Mandatperioden lider mot sitt slut och det är dags för väl-
jarna att träda in och sätta sitt betyg på den allians av social-
demokrater, centerpartister och folkpartister som styrt
kommunen under fyraårs perioden. Frågan är om väljarna
skall ge treklövern fortsatt förtroende eller om domen över
deras sätt att sköta kommunen blir avsättning. 

För oss som agerat opposition är resultatet självklart. Styret
under mandatperioden har varit långt ifrån vad vi skulle
önskat oss. Om inte väljarna reagerar på styrelsesättet,
bristen på ledarförmåga och framförallt avsaknaden av en
ekonomisk politik, så skulle det förvåna oss. 

Men nu är det inte vi som gör bedömningen utan väljarna.
Det är ett tungt ansvar som vilar på de drygt 14000 kom-
muninvånarna som har rösträtt i årets kommunalval. Det är
väljarna och ingen annan som har möjligheten att se till att
Alvesta kommun får en fungerande ledning. Kommunen är
det egentligen inget fel på. Det är politikerna som gör den till
något annat. Vi är övertygade om att andra politiker än de
som idag styr skulle kunna göra något helt annat av Alvesta
kommun. Det finns så mycket kreativitet i kommunen som
borde ge helt andra förutsättningar än vad dagens styrande
lyckats åstadkomma. 

Tyvärr har den gågna mandatperioden inte betecknats av
något gott samarbetsklimat mellan framförallt socialdemo-
kraterna och oppositionspartierna. Inte ens samarbetet i
majoriteten har fungerat på ett sådant sätt att man upplevt
styret som homogent. Alltför ofta har socialdemokraterna
gått sin egen väg och lämnat samarbetskollegorna i center-
partiet och folkpartiet helt utan vetskap. Ett sådant samarbe-
te är dömt att misslyckas och därav resultatet. Det går natur-
ligtvis inte att skylla enbart på ena parten när tre träter även
om det skulle ligga närmast till hands. Om man blir så till-
tuffsad som centern och folkpartiet gång på gång har blivit så
måste ju dessa båda partier ha så mycket kurrage att man
lämnar samarbetet. Men detta har inte skett trots att läget
flera gånger bäddat för ett sådant handlande.

Den gågna mandatperioden har också präglats av svårigheter
med samsynen i många frågor. Framförallt är det i den eko-
nomiska politiken som de olika parternas uppfattningar står
långt ifrån varandra. Majoritetens tes om att tillsätta utred-
ningar har hela tiden ställts emot oppositionens krav om
handlande och beslut. Ramar för förvaltningarna ges utan att
kravet om att också hålla dem ställs. De två stora förvalt-
ningarna, barn & ungdomsnämnden  och socialnämnden, har
ordförande från centern respektive socialdemokraterna.
Detta har inneburit grogrunden för mycket av oenigheten
mellan de båda partierna. De båda nämnderna har utgjort
viktiga plattformar för de båda partierna i konsten att visa
vem som är bäst. Behandlingen från kommunledningens sida
har blivit snedvriden och följden inneburit stora konsekven-
ser för kommunens ekonomi. 

Andra stora sakfrågor har tappat fart genom avsaknaden av
samsyn. Resecentrum- och bangårdsfrågan har blockerats av
socialdemokraternas fixering vid att få ett resecentrum byggt
så snabbt som möjligt. Vi menar att järnvägstrafikens funk-
tioner måste samordnas med resecentrumbyggnationen. 

Vad vore ett resecentrum utan fungerande järnvägstrafik?
400 arbetstillfällen vid postterminalen står på spel om inte
posttågen kan ansluta postbryggan. En resecentrumbyggna-
tion får också konsekvenser för antalet platser för ankom-
mande tåg liksom för uppställning och rangering av godståg.
Om man inte löser sådana problem samtidigt som man byg-
ger resecentrum kan det innebära att Alvestas betydelse som
knutpunkt minskar med konsekvenser för näringslivet i
kommunen. Vi efterlyser en helhetslösning som tar hänsyn till
alla dessa problem och som också förstärker Alvestas bety-
delse som knutpunkt.

Nu är det upp till väljarna vilket parti man vill ha vid mak-
ten den kommande mandatperioden. Valet är ditt! Vi i
Alvesta Alternativet är beredda att axla förtroendet att leda
kommunen om vi blir väljarnas val. För demokratins skull

uppmanar  vi alla att gå och rösta den 15 september.

Alvesta alternativet fue
fundada algunos meces
antes de las elecciones año
1991. Nuestras caracte-
risticas son las de una
organizacion politica
comunal.

La misma es libre e independien-
te de todos los partidos politicos
tradicionales. Nuestras metas son
las de luchar por un desarrollo
economico sano y de corte mas
profundamente social que lo que
proponen y an alcanzado los par-
tidos politicos ya establecidos.

Gracias a que no tenemos que
responder ni obedecer directivas
superiores, podemos nosotros
tomar posiciones antes los pro-
blemas locales sin rendirles cuen-
tas mas que a nuestro electrorado.

En las elecciones del 1998 nos
constituimos en la tercera fuerza
politica con un 14,5% del sufra-
gio, ese resultado nor proporcio-
no 7 mandatos en la direccion

comunal y de ahi tambien posi-
ciones en las distintas reparticio-
nes administrativas. Esto nos a
dado lugar de mayor influencia
que en el periodo comprendido
entre 1992-94.

Durante el cortio tiempo que
hemos desarrollado nuestro tra-
bajo politico hemos comprobado
que los partidos mayoritarios nos
an dejado solos ante problemas a
resolver, esto no se deve a que
nuestros planteamientos esten
equivocados si no a que nuestras
soluciones tienen los pies bien
asentados sobre la tierra.

El resultado favorable de las
elecciones pasadas nos ha dado
reales posibilidades de conocimi-
ento de las actividades comuna-
les, nos hizo posible plantear con
anticipacion nuestras opiniones y
proposiciones en cuanto a los
problemas locales. 

A pesar de estar muy lejos de
llevar a delante nuestros plantea-
mientos hemos de todos modos
influido en los problemas para

que tomaran en alguna medida
rumbo hacia nuestras metas.

Para nosotros es importante
que los recursos economicos sean
administrados correctamente,
nosotros tratamos en lo posible
las proposiciones y resoluciones
sean veneficiarias para todos los
habitantes de nuestra comuna.

Las resoluciones de como lle-
var nuestra politica comunal ade-
lante se resuelven en las reuni-
ones con nuestros afiliados que es
la mayor instancia resolutiva de
nuestra asosiacion.

Alvesta Alternativet a hido cre-
ciendo desde las raizes de su
organizacion. Lo mas importante
para nosotros es que, las opinio-
nes e ideas nazcan de abajo i no
vengan prontas de arriba. 

En nuestras reuniones de afilia-
dos recogemos las ideas, proposi-
ciones y deceos de nuetros miem-
bros. Por lo tanto som bienveni-
dos todos aquellos y sobre todo
bienvenidos a nuestras reuniones
y de actividades.

La  pol i t ica  a l ternat iva de Alvesta

Vem sitter efter valet

Semestertider och kommunalrådsrummet är tomt. Frågan är om Anne-
Christine Gustavsson, (s), sitter kvar i kommunalrådsstolen efter valet.

ALVESTA ALTERNATIVET
Det rätta valet den 15 september!



Snart har fyra år förflutit sedan den nuvarande majoriteten
bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet
tog över makten i Alvesta kommun. De som hade förhoppning-
ar om att mycket skulle hända måste känna sig djupt besvikna.
För många känns mandatperioden som fyra förlorade år.
Ekonomin har hamnat i ständig obalans och initiativkraften
från majoriteten har ebbat ut. Några nya idéer för att utveckla
kommunen har inte åstadkommits från de tre partierna i majo-
riteten. 

De ekonomiska problemen har skjutits på framtiden och med
dem konstruktiva idéer som skulle kunna få verksamheterna i
balans. Inte ens Alvesta Alternativets förslag till utveckling av
järnvägstrafiken med ett utflyttad bangård har engagerat
majoriteten på allvar. Här skall dock sägas att majoritetsparti-
erna skiljer sig i uppfattning. Är väljarna verkligen beredda
att ge de styrande partierna socialdemokraterna, centern och
folkpartiet förnyat förtroende för ytterligare en valperiod?

Vi är övertygade om att det behövs en annan ledning och en
annan politik för att utveckla kommunen till något som den har
förutsättningar till. 

Givetvis kommer järnvägsfrågor i första hand. Vi har den
unika  förutsättningen, jämfört med andra kommuner i regio-
nen, att vi  har två stora järnvägslinjer som korsar kommunen.
Vi har förutsättningar och är redan en knutpunkt för person-
trafiken i södra Sverige. Med den inriktningen Europa har om
att flytta godstrafiken från lastbil till tåg, så ger detta oss för-
utsättningar till en utveckling som ingen annan kommun i vår
region har. 

Vi  i Alvesta Alternativet har lyckats föra upp järnvägsut-
vecklingen av godstrafiken på Banverkets bord. Vi tror att vårt
parti också vore bäst skickad att försöka ro utflyttningen av
bangården i hamn. 

Vi tror också att vi skulle lyckas vända den negativa ekono-
miska utvecklingen. Förutsättningar finns. Det som fattas är
inte den politiska viljan utan förmågan. Majoriteten har bevi-
sat att de inte besitter den förmågan. Låt oss få visa att vi kan
lyckas i stället.

Lägg din röst den 15 september på Alvesta Alternativet! 
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VÄLJ ALVESTA ALTERNATIVET DEN 15 SEPTEMBER

En utflyttad bangård skulle ge stora utvecklingsmöjligheter inte bara
för godstrafiken. Nuvarande bangårdsområdet kan inte bara ge väl-
behövliga parkeringsplatser utan också öppna upp möjligheten för
kontorsbyggnation.

Med en utflyttning av bangården skulle persontrafiken får utomor-
dentliga möjligheter att expandera. Redan nu är bristen på tåglägen
vid perrongerna uppenbar. Den nya Jönköpingstrafiken får vid
några tidpunkter vänta på linjen i brist på plats.

Det är hög tid att Moheda centrum får en ansiktslyftning. I synner-
het om persontrafiken på järnväg kommer igång på nytt. Beslut har
fattats men än har ingen ombyggnation påbörjats.

Grimslövs centrum har under flera valröresler varit på tapeten. Så
också denna. Nu måste verkligen något hända om inte politikerna
skall mista all trovärdighet. Återstår att se om det nu blir tredje
gången gillt. 

DÄRFÖR ALVESTA ALTERNATIVET DEN 15 SEPT.
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Aringsgården måste kunna utnyttjas bättre än idag. Med ökande
behov inom äldreomsorgen blir lokalerna ett billigt alternativ till
nybyggnation för exempelvis demensboende.

Det gamla konvalecenthemmet på Hamrarna har under en tid fun-
gerat som lågprishotell. Ett utomordentligt objekt för kommunen
att inhandla för användande som korttidsboende och i samarbete
med landstinget till konvalecentplatser.

ALVESTA ALTERNATIVET
om sociala frågor:

- Skapa ytterligare en demensavd.
- Förvärva Eksalen till rehabilitering

och korttidsplatser.
- Utnyttja Aringsgården för äldrevård.

- Bygga varmvattenbassäng.
- Kräva motprestation för socialbidrag.
- Skapa fler fasta tjänster inom äldre-

omsorgen.
-Ge deltidstjänster möjlighet till heltid.

- Placera ambulans i kommunen.

Alvesta och Lessebo är de enda kommunerna i länet som inte har
en ambulans stationerad inom kommungränsen. Mycket tid hade
varit vunnen om också Alvesta fick en sådan stationering. Vid all-
varliga tillbud är tidsfaktorn viktig. En ambulans i Alvesta skulle
spara mycket tid. Därför kräver vi en sådan placering.

Vårdpersonal är en viktig resurs för kommunen. Deras arbetsför-
hållanden och trivsel är mycket viktiga angelägnheter för oss så att
vi också framöver kan få bemanning på våra vårdinrättningar och
inom hemtjänsten. 

Ann-Christine Hagberg

Lars-Olof Larsson

Bo Nilsson

Birgitta Rosén
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ALVESTA ALTERNATIVET
om skola och barnomsorg:

- Fler vuxna i skolan.
- Ökat stöd till barn med särsk.behov.
- Satsa på innehållet i verksamheten.

- Mer idrott i skolan.
- Höjd matkvalité.

- Skära ned antal rektorsområden för
bättre samordning  till 3 st.

- Öppen förskola med personal.
- Satsa på musikskolan.
- Lovöppna fritidsgårdar. 

Barn & ungdomsnämndens hantering av sin ekonomi och skolloka-
ler förvånar många. För en tid sedan lämnades gymnasieskolans
paviljonger tillbaka istället för att inhandlas till ett lågt restvärde
runt 1,5 miljoner kronor.

I dagarna har en paviljong hyrts in på 1,5 år till Prästängsskolan.
Hyreskostnaden blir totalt 1,1 miljoner kronor för perioden. Priset
per kvm och år blir 2095 kronor att jämföra med det pris om 1300
kronor som fick socialen att lämna Rådmannen.

Musikskolan har tillfört mycket till kulturlivet i kommunen. Många
olika musikgrupper har tillkommit genom musikskolans försorg.
Här är blåsorkestern fångad på bild, men till detta kommer stråk-
orkestrar, popband och solister i en strid ström. För kommunens del
är dessa verksamheter verkligen något att vara stolt över.  

Fritidsgårdsverksamheterna har många gånger varit hotade men
deras verksamhet är ovärderlig på många områden. Ledarna är ett
verkligt stöd för många ungdomar i frågor som de har svårigheter
att prata om med sina föräldrar. Verksamheten behöver  få resur-
ser att kunna hålla öppet på skolloven. 

Luis Munoz Meza

Erik Adamsen

Mats Svensson

Kristina Karlsson
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ALVESTA ALTERNATIVET
om kultur och fritidsfrågor:

- Satsa på föreningslivet.
- Utöka användandet av kommunala

lokaler och anläggningar.
- Sänkta hyror och avgifter på kommu-

nens anläggningar.
- Bibehållen bokbussverksamhet.
- Öka kulturutbudet för ungdomar.

- Skapa fler verksamheter för ungdo-
mar inom områderna musik, dans,

revy och teater. 

Idrottsrörelsens och övrigt föreningslivs arbete är kommunens
billigaste fritidsgårdar. Det ideella arbetet tillför kommunen oer-
sättlig godwill och räddar mångar ungdomar från droger och
annat missbruk. Föreningslivet är värda allt stöd som är möjligt.

Ridklubbarnas verksamheter är av mycket stor betydelse för flick-
ors fritid. Ridningen är en av få idrottsverksamheter som har en
total dominans av kvinnliga utövare. Alvesta Ridklubbs problem
med mögel i ridhuset måste därför åtgärdas med kommunal hjälp. 

Utan musikskolan hade musiklivet i kommunen troligtvis saknat
både Vislandas och Alvestas kårer. All den musikglädje som de
och övriga musikgrupper tillför kommunen är ovärdeliga.
Musikskolans framtid borde vara ljus med tanke på alla de gläd-
jestunder vi bjuds på under året. Slå vakt om musikskolan.

Biblioteken är till mycket glädje både för gammal som ung.
Verksamheterna är mycket välbesökta och är inte minst betydelsefull-
la för skolungdomarna. För att hela kommunen skall få tillgång till
vårt fina utbud av media av olika slag är bokbussverksamheten nöd-
vändig. Vi hoppas att den inte åter kommer att ifrågasättas!

Thorsten Karlsson

Arne Nilsson Sven-Olof Karlsson

Pia Carlsson
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ALVESTA ALTERNATIVET
om trafik och miljöfrågor:
- Förbifart för 126:an utanför Alvesta.
- Räddningstjänsten återförs i kom-

munal regi.
- Fler återvinningsstationer för mins-

kade transporter.
- Satsa på cykelvägar.

- Uppsnyggning av infarterna till kom-
munens tätorter. 

- Bättre bussförbindelser sommartid.
- Bättre anslutningsbussar till tåg.

Räddningstjänstförbundet har varken ekonomiskt eller service-
mässigt motsvarat ställda löften. Det ekonomiska läget är svårbe-
dömt eftersom Växjös ekonomisystem inte klarar av att ge några
delrapporter. Däremot har kommunledningen redan gått med på
höjda anslag nästa år.

Allbogatans ombyggnad har inte sänkt kravet på att 126:an får en
förbifart. Avsmalningar och refuger i all ära men dessa åtgärder
upplevs som mer hotfull när den tunga trafiken är alldeles inpå
oskyddade gångtrafikanter. En förbifart måste snarast till!

Anslutningstrafiken till tåg och arbetspendlingen under somma-
ren till centralorterna måste förbättras. När skoltrafiken upphör
under långloven ökar svårigheten för landsbygdsbefolkningen att
ta sig till arbetet. Samma svårighet möter tågpendlarna när
anslutningarna inte fungerar.

De mindre återvinningscentralerna är inte tillräckligt för använ-
darna. Avståndet till de större återvinningscentralerna innebär
långa transporter för den enskilde. Därför hamnar också mycket
av avfallet vid sidan om behållarna eller i fel behållare. Om inte
annat för att spara på miljön behövs fler kompletta centraler.

Juan Carlos Moreno

Erik RosénJoakim Cardell

Solveig Nilsson
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Valinformation i korthet
Personrösta

Väljarna röstar på ett parti men kan genom att personrösta också samtidigt påverka
vilka kandidater som ska representera partiet. Ingen kandidat är genom sin placering
på valsedeln garanterad att bli vald. 

Hur gör jag för att personrösta?
När du personröstar använder du en namnvalsedel. Personrösten lämnar du genom att
sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald. Bara en kan-
didat får markeras. 

Får jag lägga till andra kandidatnamn på valsedeln än
de som finns tryckta?
Ja, men bara om partiet inte har anmält sina kandidater. Det framgår längst upp på
namnvalsedeln, ovanför kandidatnamnen, om partiet har anmält sina kandidater.

Vad händer om jag sätter mer än ett kryss?
Valsedeln blir godkänd, men räknas bara för partiet. 

Hur påverkar min personröst vem som blir vald? 
Först fördelas mandaten mellan partierna utifrån valresultatet. Sedan fördelas manda-
ten mellan de kandidater som ska representera varje parti. Det är personrösterna som i
första hand avgör vilka kandidater som blir valda. Det personliga röstetalet är antalet
personröster för en viss kandidat i en valkrets under en och samma partibeteckning.
Om kandidatnamnet finns på olika listor för samma parti räknas personrösterna
samman från de olika listorna. 
För att kunna bli vald till riksdagen måste en kandidat ha fått minst 8 % av partiets
röster i valkretsen. I kommunvalet gäller 5 % eller lägst 50 personröster och i
landstingsvalet gäller 5 % eller lägst 100 personröster. Den kandidat som får flest per-
sonröster får första mandatet, den som får näst flest får det andra mandatet osv. Om
flera kandidater fått lika många röster dras lott om vem av dem som ska få mandatet. 
Om ingen eller inte tillräckligt många kandidater kan väljas in med personröster till-
sätts mandaten i den ordning som kandidaterna står på partiets valsedel genom den
s.k. heltalsmetoden. Du kan läsa mer om heltalsmetoden i  eller i . Den som vill läsa
ännu mer kan här finna ett . 

Att rösta med bud
En budröst får göras i ordning tidigast den 22
augusti 2002.
Det här behöver du:

• valsedel/valsedlar
• valkuvert
• ytterkuvert
• ett vittne och ett bud
• röstkort (vid röstning på posten)
Valkuvert och ytterkuvert för budröst finns där man
kan poströsta, i vallokaler och i partiernas valstugor.

Så här går det till:
1. Lägg en ovikt valsedel i kuvertet. Ett kuvert
används för varje val.

2. I närvaro av budet och ett vittne lägger du valku-
vertet/valkuverten i ett ytterkuvert. Klistra igen ytter-
kuvertet.

3. På ytterkuvertet skriver du din namnteckning och
ditt personnummer. 
Låt sedan vittnet och budet intyga att du själv skri-
vit under. 
Budet ska också skriva sin adress och sitt personn-
nummer. 
Budet lämnar därefter ytterkuvertet i den vallokal som
står på ditt röstkort. Kuvertet kan också lämnas på ett
postkontor eller hos en utlandsmyndighet. När budet
lämnar ytterkuvertet på postkontor måste ditt röstkort
vara med. 
Lantbrevbärare kan vara bud och ska i så fall intyga
att det är du själv som lämnat ytterkuvertet.
Lantbrevbäraren måste också få ditt röstkort.

Vittnet ska ha fyllt 18 år.
Väljarens make, sambo, partner,
barn eller makes/sambos/partners
barn får inte vara vittne.
Vittnet, budet och lantbrevbäraren
får inte vara samma person.
Budet ska ha fyllt 18 år.
Följande personer kan vara bud:
• väljarens make, sambo, partner,
barn, barnbarn, förälder, syskon, eller     
makes/sambos/partners barn, 
• den som yrkesmässigt eller på ett likartat sätt ger
väljaren råd  
• den som på annat sätt hjälper väljaren i personliga

angelägenheter. 

Här kan du poströsta i Alvesta kommun 

Namn                     Besöksadress    Postadress         Öppettider  
mån-fre        lör 14/9      valdag Extra öppettider

Svensk Kassaservice Centralplan 1       34201 Alvesta         10.00-17.30    10.00-12.00    10.00-11.00 15.00-16.00
Radio&TVCenter        V Järnvägsgatan  334036 Moheda      09.00-13.00    14.00-17.30
Färg&Interiör            Storgatan 5         34030 Vislanda       08.30-13.00    14.00-17.30
Postcenter Alvesta    Centralplan          34200 Alvesta         07.00-18.00

Lokaler för särskild röstmottagning
Sönd. 8.9 kl. 14 - 16

Asken            Hantverkargatan 4  Grimslöv 
Björkliden      Sockenvägen 15     Vislanda 
Furuliden       Torpsbruksvägen     Moheda 
Högåsen        Aringsåsvägen 11    Alvesta  
Torsgården                                Lönashult     

Gå och rösta den 15 september! 


