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Hela denna bilaga är annons från Alvesta Alternativet

Valet är ditt
Den 19 september är det du som avgör om det skall bli  ett skif-
te av den politiska ledningen i Alvesta kommun. Vid förra valet
var det bara några få röster som avgjorde att den nuvarande
majoriteten med minsta möjliga marginal kunde ta över sty-
ret. 
Ett styre som redan från början blev omdiskuterat eftersom
det var de stora förlorarna i valet, centerpartiet, som tillsa-
mans med socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet
bildade majoritet. En allians som knappast motsvarade vad

väljarna väntat sig efter valresultatet. 

Nu är det upp till dig att avgöra vilka som du tror kan
lyckas bättre med att leda Alvesta kommun. Är du

trött på skattehöjningar, dålig ekonomistyrning och
kortsiktiga beslut då är det dags för dig att lägga

din röst på någon som kan förändra utveckling-
en, hushålla med ekonomin och ge framtidstro

åt kommunen och dess invånare.

Vi i Alvesta Alternativet har under snart 20
år i oppositionsrollen visat på bristerna i

kommunen, lagt fram förslag på lös-
ningar och försökt att på bästa möjliga

sätt visa på nya sätt att lösa proble-
men. Nu är det hög tid att vi får visa

att det också fungerar i praktiken.
Med praktiskt handlande och

sunt bondförnuft kan vi se till
att de intäkter Alvesta kom-

mun har räcker mer än väl
till de uppgifter man är satt

att sköta.. Och ändå tror vi
att medlen skall räcka till

en och annan framtidssatsning
också som gör det än trevligare att bo

i Alvesta kommun.   

Lägg din röst på ALVESTA  ALTERNATIVET  i kommunal-
valet.  Vi står på din sida i politiken. 
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Valrörelsen i Alvesta har hittills varit ovanligt lugn.
Insändarsidorna i lokaltidningarna har saknat de sedvan-
liga inläggen men det är kanske lugnet före stormen. Eller
är det så att de styrande i form av socialdemokrater, cen-
terpartister, miljöpartister och folkpartister helst vill att
synderna under mandatperioden skall ha fallit i glömska. 

Och det är klart att man inte vill bli ihågkommen för att
kommunalrådet inte hann installera sig förrän nya möbler
skulle in. Inte heller vill man höra talas om att gardinerna
inte var tillräckligt röda för ett rött kommunalråd. Att
sedan inte heller rummet dög utan en stor ombyggnad
tvingades fram med följdverkningar långt ned i huset. Inte
ens den nya panoramautsikten över sjön Salen gick att
sälja hem som förklaring till pengarullningen. 

Tiderna blev inte bättre när Smålandsposten under en dag
följde kommunalrådets bedrifter på Facebook. Att leka
maffiaboss med namntillägget ”don” under kontorstid
sådde ont blod hos stora delar av väljarkåren.
Förklaringen att han bara tog en paus då och då under
arbetsdagen för att delta i spelet höll inte långt när kom-
munens IT-policy samtidigt sköts i sank. Den stod nämli-
gen för att all annan verksamhet på kommunens datorer
än rent arbetsrelaterade godtogs inte. Det är klart att det
som inte är godkänt för övriga anställda kan naturligtvis
inte godtas för att man är kommunalråd.

Inte heller vill man diskutera med oppositionen om skatte-
höjningen var relevant. De breda lösningar man så vackert
pratade om i pressen var ett ultimatum. Gå med på skat-
tehöjningen så kan vi diskutera budgetens utformning var
budskapet. Det var inte underligt att hela oppositionen
drog sig ur dylika förhandlingsinviter. En skattehöjning är
det sista man tar till när ingen annan utväg står till buds.
S, c, fp och mp gjorde det lätt för sig. En skattehöjning och
man slapp sitta och diskutera andra lösningar.  

Skolpolitiken har inte lyckats bättre denna mandatperiod
än förra. Man har fortsatt i de gamla spåren och avsätter
hellre medel   på skollokaler än på undervisningen.
Lärartätheten har man lyckats få ned till en av de lägsta i
landet samtidigt som man kortsiktigt har leasat en pavil-
jong till Mohedaskolan för en treårsperiod. Anledningen
var att Vegbyskolan var för dyr i drift ( dryga miljonen om
året) medan paviljongen visade sig ännu dyrare ( närmare
1,5 miljoner plus grundläggning och bortforsling efter 3
års perioden). Om 3 år har man tänkt sig att en tillbyggnad
skall eventuellt ersätta paviljongen. Vän av ordning frågar
sig naturligtvis varför man inte behöll Vegbyskolan ytterli-
gare 3 år och under tiden tjänat en eller annan miljon.

Inte ens i personalpolitiken har man lyckats med ett till-
fredsställande resultat. Trots att misstämningen var så
påtaglig att den kändes i luften även för oss tillfälliga besö-
kare gjordes inget från den politiska ledningen. Istället
valde man att ställa sig bakom den dåvarande cheftjänste-
mannen ända fram till att vi i Alvesta Alternativet tving-
ades gripa in. Men det var ändå först i elfte timmen majo-
riteten bytte fot.

Nu har det snart gått fyra år och nu är det upp till kom-
muninvånarna att avgöra om de är nöjda med det nuva-
rande styret eller om de vill ha en annan ordning. Vi i
Alvesta Alternativet är beredda att ta ansvaret för att få
kommunskutan på rätt köl igen. Vi ser gärna att vi får ert
stöd i valet men vi anser också att det viktigaste är att ni
gör er stämma hörd genom att gå och  rösta.

ALVESTA ALTERNATIVET
om kommunens ledning:
Skattesatsen sänks med 0,90 kr

Enbart en vice ordförande i nämnderna

Sammanslagning av de två skolnämnderna

Upprättande av nämnd för kultur- och fritidsfrågor

Jimmy Hammarström, 46,
Behandlingsassistent,
Vrankunge

Lars-Olof “Zona” Franzén,
63,Egenförtagare,
Hjortsberga

Vi menar allvar när vi säger
att skattesatsen redan 2011
skall återgå till den nivå den
hade före årets höjning. För
oss är det inga som helst pro-
blem att lova detta eftersom vi
redan nu ser att höjningen i år
var onödig.

Prognosen efter de första sju
månaderna visar nämligen på
ett budgetöverskott på nära 28
miljoner kronor. Detta är nära 1
miljon mer än vad skattehöj-
ningen beräknades inbringa.
Tillsammans med det budgete-
rade överskottet om 5,5 miljo-

ner kronor är prognosen på
överskottet cirka 33,4 miljoner
kronor. 

Den största orsaken är att åter-
hämtningen av skatteintäkter är
mycket högre än beräknat. Vi
ser det som nödvändigt att
snabbt återställa skattesatsen för
att annars kommer man att
skaffa sig vanor som snabbt äter
upp överskotten. Följden blir i
så fall att alla inte ser ljuset i
tunneln utan behåller den för
vårt län extremt höga skattesat-
sen. 

Problemet med en så hög skat-
tesats som Alvesta har är att
attraktionskraften för inflytt-
ning minskar. Medan Växjö har
330 personer i tomtkö så står vi
med 2 av 15 nya tomter på
Högåsängen bebyggda. För att
kunna konkurrera kan vi inte
skaffa oss högre skattekostna-
der än vår stora grannkommun.
För vår utveckling behöver vi
fler invånare och för närvarande
är tillskottet alldeles för litet. Vi
är också övertygade om att du
behöver pengarna bättre än att
de läggs på hög i kommunen.

Så klarar vi 
skattesänkningen

Välj
ALVESTA ALTERNATIVET

för en bättre kommun

ALTERNATIVET
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ALVESTA ALTERNATIVET
om näringsliv och arbete:

Utflyttad godsbangård med triangelspår

Resecentrum med expansionsmöjligheter

Offensiv marknadsföring av kommunen

Motverka kommunal byråkrati

Ungdomspraktikplatser

Sänkta tomtpriser

Utveckla det befintliga näringslivet

Se över vattentaxan

Anders Sandgren,55,
Maskinmekaniker, Alvesta

Maria Andersson, 44,
Verksamhetschef, Hunna

Tommy Everthsson, 56,
Omställningskonsult, Mo

Solveig Nilsson, 61,
Egenföretagare, Moheda

Den optimala lösningen på spårläggningen vid Alvesta station skulle
kunna se ut som den Leif Johansson skissat. Maximal säkerhet vid för-
bipassage genom grupper om tre spår. Mittspåret används för genom-
gående trafik och för förbigång av stillastående tågsätt. En lösning
som hör framtiden till och kunde bli en framtida förebild.

Vi vill i motsats till övriga partier satsa på en utflyttad bangård och
göra en renodlad persontågsstation i Alvesta. En dylik station skulle
möjliggöra fler tåglägen för nya tågpendlar och dessutom friställa
stora ytor för parkering eller byggnation av kontorsbyggnader i nära
anslutning till resecentrum.

Medan 330 står i tomtkön i Växjö har bara två villor blivit uppförda
på Högåsängen i Alvesta. För att locka till oss nya invånare måste vi
skapa förutsättningarna för detta. Skattesänkning är ett huvudkrav
och anpassning av tomtpriserna ett andra krav.

Som synes kan det vara trångt på bangården i Alvesta. När Alvesta -
Karlskrona blir klar efter upprustningen och Verkö inom en inte allt-
för avlägsen framtid får tågfärjetrafik blir situationen än värre. Av det
skälet är utlokalisering av godsbangården nödvändig om inte Alvesta
skall bli en arkilleshäl i den fortsatta utvecklingen av järnvägstrafi-
ken.
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ALVESTA ALTERNATIVET
om sociala frågor:

Särskilda avdelningar för korttidsplatser och 

rehabilitering

Särskilda demensavdelningar

Ökat platsantal inom äldreomsorgen

Fler fasta tjänster inom omsorgen

Motprestation för socialbidrag

Kostnadsfritt boendestöd

Återskapa korttidsboende på Rönnen

Margaretha Viridén, 65,
Biståndshandläggare, Alvesta

Joakim Cardell, 46,
Lokförare, Alvesta

Britt Karlsson, 57,
Distriktssköterska, Alvesta

Ingrid Lövgren, 57,
Undersköterska, Alvesta

Efter Högåsens ombyggnad försvann många platser inom de sär-
skilda boenden. Det optimala är att flytta korttidsplatserna och
utöka de fasta platserna på Högåsen. Samtidigt måste Rådmannens
tidigare äldreboende återskapas och på sikt ge ytterligae 30 platser.
Med ett nytt korttidsboende i gamla vårdcentralen kan ytterligare 20
platser skapas. 

I en effektiv kommun gäller det att vända på varje krona och att se
till att skattemedlen används på ett för skattebetalarna optimerat
sätt. Det innebär ur vårt synsätt en striktare ekonomistyrning och en
långsiktig planering av alla investeringar. Då finns det också
utrymme för de krav och önskemål kommuninvånarna ställer.

Gamla vårdcentralen är idealisk för att nyttjas för korttidsboende.
VA finns redan i de flesta rummen vilket sparar stora medel vid en
ombyggnad. På nedre plan kan inrymmas två dagisavdelningar. De
stora grönområdena är tillgångar för båda verksamheterna.

Riksdagsbeslutet från 2003 om tillgängligheten sa att enkelt avhjälpta
hinder skulle vara åtgärdade till 2010. Mycket av de hinder som inven-
terades i Alvesta av kommunen har ännu inte åtgärdats. Att kommu-
nens egen entré har allvarliga brister, trots att den uppfördes långt
efter riksdagsbeslutet om tillgänglighet, är beklämmande.



Någon nedläggning av lekplatserna kan inte accepteras. Barn har ett
behov av lekplatser på nära håll i hela kommunen. Det kan nte vara
rätt att tvinga ut barn i svår trafikmiljö för att nå sin lekplats. Inte
minst med den bakgrund att vi arbetar för säkra skolvägar.
Kostnaderna för att hålla lekplatserna öppna är inte höga.

Lärartätheten måste höjas för att ge alla elever samma möjlighet att
förkovra sig i skolan. Även en begränsning av barngruppernas storlek
är nödvändig både inom skola som förskola och fritidshem.   
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ALVESTA ALTERNATIVET
om skola och barnomsorg:

Ökad lärartäthet

Satsning på 7-9 skola

Ökat stöd till barn med särskilda behov

Ingen lämnar grundskolan utan fullständiga betyg

Begränsade storlekar på klasser och barngrupper

Slå vakt om skolverksamhet i södra kommundelen

Återställ upptagningsområdena

Mer idrott i skolan

Vivianne Karlsson, 33,
Barnsjuksköterska, Sjöatorp

Karin Johnsson, 49, Ekonom,
Alvesta

Karin Leoson, 39,
Konstnärlig ledare, Mistelås

Lars-Olof Larsson, 76,
Pensionär, Alvesta

Gymnasieskolans förträffliga lokaler, skolrestaurang och kök vill vi
använda till ett superhögstadium för klasserna 7-9. Miljonrullningen
med skollokaler måste ta ett slut och medlen satsas på undervisningen.
Ingen elev skall lämna grundskolan i kommunen utan fullständiga
betyg.

Alla elever i kommunen skall ha regelbunden schemalagd tid för
gymnastik och idrott. Vi tror på att regelbunden motion är bra både
för kroppen och ger stimulans för det vanliga skolarbetet. Vi vill
också öppna upp fritidsgårdarna vid lov då vi anser att det är då de
gör bäst nytta.
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ALVESTA ALTERNATIVET
om kultur och fritidsfrågor:

Behåll och utveckla lekplatserna

Parkunderhållet bibehålls och förbättras

Varmvattenbassäng anläggs

Lovöppna fritidsgårdar

Skateboardramper i tätorterna

Ökat stöd till föreningslivet

Ökad satsning på fritidsaktiviteter

Mer resurser till musik, dans, revy och teater

Ingrid Johansson, 70,
Pensionär, Alvesta

Olof Haglund, 49, IT-konsult,
Alvesta

Isabel Barindelli, 63,
Lokalvårdare, Alvesta

Björn Hultqvist, 38,
Innovatör, Moheda

Visst måste vi har råd med blomsterutsmyckningar i vår kommun.
Lite fägring kräver kommuninvånarna för alla de skattemedel man
tillför kommunen. Skall man dessutom få nya invånare så krävs att
det finns lite glädjeämnen i tillvaron. En färgglad blomsterurna kan
skapa trivsel och glädje för många.

Friskare och sundare kommuninvånare får vi genom ökad tillgänglig-
het på de kommunala anläggningarna, som vi uppnår på två sätt. Dels
att ge allmänheten utökade attraktiva tider och dels genom sänkta
avgifter. Vi vill samtidigt utöka satsningen på både kommunala fri-
tidsanläggningar och föreningsägda.

Miljön måste också inberäkna transporterna till och från miljöstatio-
nerna. Som det nu är krävs det ibland långa biltransporter för att nå
återvinningsstationerna. I samhällerna som saknar dessa krävs att
nya anläggs eller gamla kompletteras för att minska konsumenternas
transportvägar.

Varmvattenbassängen utlovades vara färdig under mandatperioden.
Om det skall verkställas så brådskar det verkligen. Vi vill infria löf-
tet som nästan alla politiska partier utlovat omgående. Det betyder
att vi vill dra igång projektering och bygget redan i början på 2011.
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ALVESTA ALTERNATIVET
om trafik och miljöfrågor:

Ringled från Lekarydsvägen till Växjövägen

Förbifart av 126:an utanför Alvesta

Utökade tågstopp vid orter i kommunen

Belysning för säkerheten på landsbygden

Lokalisera 25:ans rastplats vid Hjärtenholm

Utred möjligheterna för egen sopförbränning

Satsa på cykelvägar i hela kommunen

Förbättrade pendlingsmöjligheter

Verkställa beslutet om cykelväg längs 25:an

Jan Johansson, 48,
Metallarbetare, Alvesta

Juan Carlos Moreno, 65,
Metallarbetare, Alvesta

Kristoffer Roth, 26,
Bantekniker, Alvesta

Joel Cardell, 23, Chaufför,
Gottåsa

Trafikverkets nya rastplats bör lokaliseras till området i närheten av
Hjärtenholm. Dels för att man då kan betjäna både väg 25/27 och
väg 126 och dels för att det idylliska området i och kring
Lanbruksmuseumet blev en naturlig del i rastplatsen.

Indragningen av belysningen på landsbygden är ett fattigdomsbevis
för Alvesta kommun. Även befolkningen på landsbygden behöver
belysning för sin säkerhet. Vi vet alla att det många gånger är ganska
mörkt när skoleleverna både åker och kommer hem. Deras välbefin-
nande är lika viktigt oavsett var de bor i kommunen. Vi vill ompröva
beslutet om indragningarna på belysningen.

För att åstadkomma en bättre miljö och trafiksituation i Alvesta cen-
trum vill vi aktivt arbeta för att väg 126 i likhet med Moheda och
Vislanda får en dragning utanför samhället. Ingen är betjänt av att
nya “lösningar” tas i bruk som bara flyttar problemen till ett annat
bostadsområde.

Vi vill arbeta för fler tågstopp i kommunen. Förutom de redan beslu-
tade i Vislanda och Moheda också i Hjortsberga och ett nytt stopp
vid Lilla vägen i Alvesta. Behövs det för att inte störa annan trafik
vill vi att stationerna förses med sidospår så annan trafik kan passe-
ra under uppehåll.
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Ringled på öster en nödvändighet
Alvesta Alternativets förslag
om en ringled för att lösa till-
gängligheten på öster i Alvesta
tätort ter sig mer och mer till-
talande för en långsiktig lös-
ning på trafikproblemen.

Redan i nuläget är tågtrafiken
med bomfällning titt som tätt en
ständig källa till irritation för
boende på öster. Inte kommer
den att bli mindre allteftersom
tågtrafiken tilltar. Redan nu är
ytterligare persontrafik inplane-
rad med Pågatåg. Samtidigt har
Trafikverket (fd Banverket)
startat upp upprustningen av
kust- till kustbanan med en stor-
satsning på delen Emmaboda -
Karlskrona. Detta innebär att
också godstrafiken lär få ett
ordentligt uppsving på denna
bandel. För närvarande är trafi-
keringen låg men med ett fram-
tida scenarium med tågfärjeför-
bindelse från Verkö till Polen lär
trafiken snabbt växa. 

Vad dessa förändringar inom
trafikutbudet på kust- till kust-
banan lär innebära för de

boende på öster är ganska lätt att
räkna ut. De fällda bommarna
på Lekarydsvägen och
Länsmansbacken tar mer och
mer tid i anspråk och irritatio-
nen tilltar. 

Därför är det nödvändigt att
sätta spaden i jorden för en mer
långsiktigt lösning omgående.
Möjligheterna är dessvärre
begränsade för en planfri kors-
ning med kust- till kustbanan.
Samhällets typografi är av den
arten att platserna är få där en
bro eller tunnel kan utgöra lös-
ningen. I stort sett finns det
inget annat alternativ än vad
som den äldre generationen
redan en gång genomfört nämli-
gen en bro vid Engaholm. Den
revs för ett antal år sedan och
fick efter detta en efterföljare.

En brolösning vid
Aringsåsvägens förlängning ger
många fördelar för de boende på
öster men också för skolverk-
samheten vid Prästängsskolan. I
praktiken all trafik till och från
återvinningsstationen på gamla

Gemlavägen kan ske via
Engaholmsviadukten och en
ringled enligt Alvesta
Alternativets förslag. 

Ringleden blir samtidigt en
avlastning inom bostadsområdet
då mycket av trafiken både mot
centrum och mot Växjö kommer
att flyttas över till ringleden. 

Ringleden blir samtidigt en öst-
lig avgränsning mot friluftsom-
rådet längs Spånen. Ringleden i
sig kommer att göra marginellt
intrång på friluftsområdet.
Enbart en liten  hörna i nord-
östra sträckningen berörs.

Givetvis måste planfria passager
inplaneras för att göra fritidsom-
råderna lättillgängliga för
gående, löpare och cyklister.

En satsning på en ringled nu
innan ytterligare byggnation är
aktuell på Spåningslandaom-
rådet bidrar till att inga över-
raskningar tillkommer för nya
husbyggare.

ALVESTA ALTERNATIVET
om trafikföring på öster:

Planfri korsning vid Engahomskrysset

Ringled från Lekarydsvägen till Växjövägen

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

Sven-Olof Karlsson, 63,
fastighetsskötare, Moheda

Luis Munoz Meza, 52, vakt-
mästare, Alvesta

Peter Johnsson, 52, egen-
företagare, Alvesta

ALVESTA ALTERNATIVET
Bli medlem du också.

Sätt in 10,- på 
pg 431 07 21-8

Ange namn, adress och
e-post. 




