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Utgiven av Alvesta Alternativet

Valet är ditt
Den 9 september är det du som avgör om det ska
bli ett skifte av den politiska ledningen i Alvesta
kommun. Vid förra valet valde moderaterna att
släppa fram ett styre med S + C + Mp för att i
gengäld få alla oppositionsposterna för egen
räkning.
Resultatet har vi kunnat notera med nedläggning av 45 platser i särskilt boende, planerad dragning av förbifarten för väg 126 inne i
Alvesta och förläggning av triangelspår med stora konsekvenser för
företag vid Blädingevägen. Hänsynen till medborgarnas synpunkter är i det närmaste obefintlig.

Här är några motiv för att lägga din röst på
Alvesta Alternativet den 9 september:
Behålla Bryggaren som särskilt boende.
Förbifarten av väg 126 läggs väster om tätorten
med utgångspunkt från väg 25 vid Forsa.
Lägga Triangelspåret mot Göteborg söder om
Alvesta i samband med en utflyttad bangård.
Köpa loss Spånens fritidsområde med el-ljusspår.
Ny F-6 och förskola på Lekevallen i östra Alvesta.
Långagårds förskola byggs ut med 7 avdelningar.
Lokalisera Moskébygget till en plats utan inbyggda konflikter vilket gagnar alla medborgare.
Läs mer om våra förslag på vår hemsida.
Bli medlem du också! Sätt in 20 kronor på vårt
plusgiro 431 07 21-8 och skriv namn och e-post på talongen.

Besök vår hemsida: www. alvestaalternativet.se
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L a n d sb y g d s u tv e c k lin g ?
Ännu en valperiod är snart till ända och ett nytt val väntar den
9 september. Alvesta Alternativet har kämpat vidare för en
politik som ska komma alla kommuninvånare till del.
Föregående val valde många av våra sympartisörer att pröva
något nytt genom att välja att lägga också sin kommunala röst
på Sverigedemokraterna. Ett val som i backspegeln visade sig
vara en bortkastad röst eftersom Sverigedemokraterna sakta
men säkert föll ihop som ett korthus av inre splittring. Deras
sju stolar i fullmäktige har blivit mindre och mindre besatta
för att till slut stå helt tomma vid sista fullmäktiges budgetmöte i juni. Aktiviteten från partiet avstannade nästan helt
efter att deras gruppledare Benny Lundh Johansson uteslöts
ur partiet. Vi förmodar att väljarna hade handling som önskemål och inte det som nu blev resultatet.
Lokalt hoppas vi att väljarna strömmar tillbaka till oss efter
att man nu prövat lyckan. Vi hoppas att våra väljare förstår
att Alvesta Alternativet behövs i den lokala politiken för kommuninvånarnas bästa. Ju fler mandat vi kan erövra desto
större är chanserna att våra idéer och förslag kan antas.
Vår förhoppning är att vi åter ska nå upp till den nivå vi hade
föregående val och helst ännu lite högre.
Den som följt oss genom åren vet att vi håller de löften vi utlovar. Inför 2019 presenterade vi en budget med ett överskott
om 12 miljoner som ändå inrymde alla de förslag som ni kan
läsa om i denna upplaga. Vårt motto är “en hållbar utveckling
av kommunen”. Det innebär att vi inte tycker att alla förändringar är bra utan varje förändring måste prövas mot kommuninvånarnas bästa. I klartext betyder det att vi inte kan
acceptera att genomfarten av väg 126 skall gå nära bostadsbebyggelse eller att ett triangelspår skall anläggas inne i centrala Alvesta med följden att ett nytt väntspår måste anläggas
jämte bostadsbebyggelse. Vi har nu i mer än 15 år slagits för
att få tillstånd ett triangelspår från stambanan mot Göteborg.
När det nu äntligen finns ett beslut så måste vi se till att det
hamnar rätt med så lite störning som möjligt.

Enligt kommunledningen har det hänt mycket
med landsbygdsprogrammet under mandatperioden. Om vi bortser från fiberutbyggnad,
som olika föreningar stått för, anser vi att inget
har gjorts under de fyra åren. Arbetet i gruppen för landsbygdsutveckling har i praktiken

upphört. Samtidigt kan vi konstatera att Torne
med omnejd mist sin lanthandel och tagit bort
den service som gjorde att folk utan bil kunde
bo kvar i bygden. Detta kunde ske utan att
kommunledningen ens ansåg det värt att rapportera till kommunstyrelsen. Utveckling?

Belysning saknas
Hjortsberga Samhällsförening
har under ett antal år tillsammans med sponsorer och
frivilliga byggt en underbar
strandpromenad längs med
Sjöatorpssjöns strand i samhället.
Vad man saknar är belysning så
att nyttjandegraden kan ökas
ytterligare under den mörka
årstiden. Alvesta Alternativet
har i sitt budgetförslag tagit
fasta på detta behov och tycker
det är väl använda pengar att
bidra med 300.000 för detta
ändamål.

Det är många viktiga beslut som måste tas efter valet i september. Beslut där Alvesta Alternativet har en bestämd uppfattning om färdriktningen. Det handlar förrutom om järnvägsfrågor och dragningen av väg 126 om en ny skola, antalet
platser i särskilt boende, om friluftsområdet vid Spånen, om
placeringen av en moské.
Frågor där Alvesta Alternativets inställning inte alltid delas av
varken socialdemokrater, centerpartister eller moderater. Vill
du att vår åsikt ska vara den som vinner gehör i slutänden så
finns det bara en enda möjlighet och det är att du lägger din
röst på Alvesta Alternativet i kommunalvalet den 9 september.

Det kommer att tas emot med
glädje av samhällsinvånarna och
skolan
men
även
av
Hjortsbergagården vars besökare redan idag använder promenadstråket flitigt.

Det finns mängder av andra frågor som vi också vill ta tag i
och förverkliga om vi får ett ökat inflytande efter valet.
En total genomlysning av den kommunala administrationen
är ett måste då vi anser att den svällt rejält på bekostnad av
bemanningen ute i de olika verksamheterna. Olika sparbeting
på förvaltningarna har mestadels inneburit nedskärningar
och förändringar på markplanet. Vi vill reda ut om alla administrativa uppgifter är förenliga med den verksamhet kommunen egentligen är satt att sköta.
Vi vill också att kommuninvånarna ska få mer att säga till om
när det gäller kommunens utveckling. Idag upplever alltför
många att deras synpunkter inte tas till vara och därför slutar
de helt enkelt att engagera sig. Detta kan knappast vara målsättningen med lagar och förordningar som ger människor
rätt att lämna synpunkter eller överklaga beslut. Att lägga ned
tid och energi på något som i slutänden ändå besvaras negativt är destruktivt. Vill vi ha en fungerande demokrati så
måste synpunkter diskuteras och också åtgärdas när dessa är
relevanta. Och någon gång borde de väl kunna vara det?
Väl mött vid valurnorna den 9 september och lägg gärna din
röst på Alvesta Alternativet, men viktigaste är ändå att ni
röstar.

Margaretha Viridén
Alvesta

Ulf Helmersson
Torne

Olof Haglund
Alvesta

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Adress: Odlingsvägen 18, 342 33 Alvesta
mobil 072 20 78 117, 070 25 95 375
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En human åldringsvård
Bryggaren hotas av
nedläggning som särskilt boende.

En neddragning med 45 platser om Bryggaren läggs ned
drabbar också övriga särskilda boenden i kommunen.
Samtidigt avyttrades Rådmannens seniorboende utan att
något avtal skrevs om dessa lägenheter med den nye ägaren.
Det räcker inte med att nya trygghetsboenden skapas för
dessa kan inte ersätta den vård man har tillgång till på ett
särskilt boende.
Vi vill behålla Bryggaren som särskilt boende.

Högåsen ska ta emot en del av
dem som flyttas från Bryggaren

Rådmannen, som
kommunen sålt.
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Skola och barnomsorg
Långagård utökas med
7 avdelningar.

Alvesta Alternativet vill att:
Långagård i Moheda byggs till med 7 permanenta avdelningar medan paviljongerna och Fårakullen avvecklas.
Stenlyckeskolan blir åter skollokaler för det intilliggande
högstadiet i Hagaskolan.
Lekevallen blir platsen för en ny F-6 skola och förskola.
Vuxenutbildningen på Allbo Lärcenter slås samman med
arbetsmarknadsenheten.
Utemiljöerna på skolorna i kommunen rustas upp.

Lekevallen norr om
Spåningslanda-området blir
platsen för en ny F-6 skola
och förskola.

Stenlyckeskolan blir åter
plats för skolverksamhet.
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Vägar och järnvägar
Ett triangelspår planeras från Göteborgsjärnvägen mot
stambanan söderut. Detta innebär att fabriker delvis
måste rivas samt att trafiken på Blädingevägen påverkas.

När den sista biten järnväg mellan Olofström och
Karlshamn står färdig kommer Alvestas trafikläge blir än mer
gynnsamt. Därför måste vi rusta för denna möjlighet redan nu
genom att:
Väg 126 dras utanför tätorten.
Triangelspåret mot Göteborg läggs söder om Alvesta
Arbeta för att godsbangården flyttas ut från centrala Alvesta.

Järnvägsövergången är ett
tillräckligt stort trafikhinder
redan innan ett triangelspår
anläggs.

Där skyddsvallen mot Göteborgsjärnvägen ligger planeras
för ett väntspår på 800 m. Det
betyder att husen norr om
Hagavägen antingen blir utan
skyddsvall eller så hamnar den
inne i trädgårdarna.
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Boendemiljö och bostäder

Tung genomfartstrafik ska inte läggas intill bostadsområden.
Boendemiljön ska vara befriad från genomfartstrafik.
Väg 126 måste dras utanför Alvesta inte runt Påvelsgård och
längs Fabriksgatan-Blädingevägen.
Anläggningar som väntas dra mycket folk och öka trafiken
ska inte läggas jämte bostadsområden.
Man bör utnyttja redan gjorda kapitalsatsningar innan man
investerar i nya oexploaterade marker.
Järnvägsutvecklingen med triangelspår och väntspår ska ske
söder om Alvesta och inte som föreslagits genom befintliga
företag och längs Hagavägens bostadsområden.

Sporthallar, moskéer och andra
anläggningar som förväntas dra
mycket folk skall inte förläggas
intill bostadsområden.

Ett enda hus har blivit uppfört
på sågverkstomten i Hjortsberga, trots att tomter varit ute
till försäljning i flera år.
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Kultur och Fritid
Spånenområdet med sin elljusslinga är en välbesökt
rekreationsplats för kommuninvånarna. Området ska
bevaras också för kommande
generationer.

Spånens fritidsområde ska förvärvas som rekreationsområde för framtida generationer.
Folkets Hus betydelse för det allmänna kulturlivet är obestridligt och betydelsefull också i framtiden.
Kommunala samlingslokaler som Djupa Kajäng ska åter stå
till allmänhetens förfogande.
Konstgräsplaner är nödvändiga inte bara för centralorten
utan också för övriga delar av kommunen.

Konstgräsplaner behövs för att
göra det möjligt för fler ungdomar att deltaga.

Alvesta Folkets Hus har
sedan 50-talet bidragit till ett
rikt kulturliv och har en uppgift att fylla även framöver.
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Alternativets kandidater

Lars-Olof Franzén
Hjortsberga

Jan-Erik Svensson
Alvesta

Isabel Barindelli
Alvesta

Suzanne Karlsson
Odensjö

Anders Sandgren
Alvesta

Flor De Maria Ticeran
Alvesta

Jan Franzén
Alvesta

Mikael Nilsson
Benestad

Juan Carlos Moreno
Alvesta

Jan Johansson
Alvesta

Magnus Svensson
Alvesta

ALVESTA ALTERNATIVET

Britt Karlsson
Alvesta

Stephanie Ticeran
Alvesta

Det rätta valet

Ingrid Löfgren
Torne

Kerstin Svensson
Benestad

Solveig Nilsson
Moheda

