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Minnesanteckningar 
Invånardialog Alvesta 21 mars 2017, tema bostäder och skola 
 
Plats och tid: Nyfiket, kommunhuset Alvesta 2017-03-21, kl 19.00 – 21.00 

 

Närvarande: ett 20-tal invånare från Alvesta tätort med omgivningar. 

Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e 

vice ordförande, Thomas Johnsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.  

Tjänstemän: Magnus Wigren, bitr förvaltningschef förvaltningen för samhällsplanering, 

Magnus Fransson, VD AllboHus, Carsten Wulf, förvaltningschef utbildning, Birgitta Ry-

berg, samordnare, Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef, Kjell Rosenlöf, utvecklings-

chef. Jonas Eek, lokalpolisområdeschef, Svante Petersson, kommunpolis för Alvesta kom-

mun. 

  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Alvesta tätort med omgivningar till samtal med 

kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat bostäder och skola. 

Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta 

kommun. Ett led i detta är att ha möten med olika teman runtom i kommunen. Syftet 

är att lyssna på synpunkter och frågor från invånarna, inte att förmedla information om 

färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det som kommer fram vid mötena 

kommer att föras och publiceras på kommunens hemsida under ”om kommunen” och 

”invånardialog”. 

 

Presentation 
Per Ribacke hälsar välkommen och presenterar sig och sina kollegor Thomas Haralds-

son och Thomas Johnsson samt närvarande tjänstemän. 

Birgitta Ryberg är moderator för kvällen så att tidsschema hålls och att alla får komma 

till tals i rätt ordning. Temat för kvällen bostäder och skola kompletteras med ett av-

snitt från polisen. 

 

Tema bostäder 
Magnus Wigren inleder med information om konceptet Basbo-hus. Basbo-Hus har 

upphandlats för att kunna erbjuda moderna lägenheter med god basstandard för så låga 

hyror som möjligt. Produktion kommer att starta våren 2017 med 12 lägenheter i Vis-

landa. På tur är sen Alvesta. 

Vid frågor och samtal om bostadstemat kan bland annat följande noteras: 

 Varför blir Basbohusen billigare än andra hus? Husen byggs med lösvirke, de är 

standardiserade men följer givetvis byggnorm och de byggs av ett mindre företag. 

 Basbohusen kan få igång den efterfrågde flyttkedjan då familjer med utflyttade barn 

säljer sina villor och flyttar till lägenheter 

 Kommande äldrecenter i västra Alvesta kommer att ersätta boendet Bryggaren i 

centrum som kan göras om till till exempel vanliga smålägenheter 
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 Av nya tomter i Spåningslanda är ett fåtal kvar; gångväg efter Fornvägen är plane-

rad; angeläget att få en mix av bostäder i området, även förskola 

 Kommunen vill få extern byggare att ta sig an tomt i Sjöparken som tillåter en 

byggnad med 7 våningar 

 100 nya p-platser är planerade vid infarten till Sjöparken 

 Frågor om problem med förtätning av tätorten vad gäller attraktivitet och trafik 

 

Polisen informerar 
Jonas Eek informerar om polisens nya organisation där 21 myndigheter blivit till en 

och där Alvesta kommun ingår i polisområde sydöstra Götaland. Ett syfte med omor-

ganisationen är att skapa mer lokal närvaro. Ett exempel på det är Svantes tjänst från 

mars 2015 som kommunpolis, ett uppdrag att arbeta mycket med kommunikation och 

samverkan. 

Statistik över anmälda brott i Alvesta kommun redovisas. Hälften av alla brott i Al-

vesta begås på måndagar och onsdagar. Bostadsinbrott sker vanligen på eftermiddagar. 

Anmälda brott är givetvis en sak, oanmälda brott en annan och upplevelse av otrygg-

het och rädsla för brott ett tredje. Svante Petersson berättar om de två medborgarlöf-

tena i Alvesta kommun som polisen lämnat för 2017-2018: 

1. Ökad polissynlighet i Alvesta centrum med fokus på resecentrum 

2. Hastighetskontroller i samtliga kommundelar. 

 

 

Tema skola 
I avsnittet om skola och utbildning ger Carsten Wulf en inledning och översikt om nu-

varande organisation, allt från förskola till vuxenutbildning, vad som händer på sikt 

samt behov och tankar på lite längre sikt. Några av de utmaningar som redovisas är  

 Ett antal små förskolor 

 Alvesta lärcenter är spritt på många ställen 

 Trångt i delar av skolan 

 Förbättrad integration 

Vid frågor och samtal om skolan kom i huvudsak följande fram: 

 Oro och synpunkter från föräldrar till barn vid Aringsås förskola om personalläge 

och kontinuitet 

 Fråga om genomförande av beslut att inte ha gratis blöjor vid förskolorna 

 Skolkapaciteten behöver byggas ut 

 Förslag om att bygga en helt ny skola på grusplanen vid Folkets Hus och vara be-

redd av bygga på den vid behov 

 En budget i balans är ett måste för att kunna utveckla verksamheten 

 Lämna synpunkter på hur integrationen i skolan kan förbättras 

 

Tack för bra möte och diskussion 
Kommunens Per Ribacke, Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson tackar för bra 

dialog och möte. Per ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det 

finns i kommunledningen en ambition att utveckla mötena så att de passar invånarna 

så bra som möjligt. 

Maila synpunkter till per.ribacke@alvesta.se eller till kommunen@alvesta.se. 

 

Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf 
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