
Aktiv vår i Alvesta kommun
Varmt välkommen till årets andra nummer av 
nyhetsbrevet för dig som är anställd i Alvesta 
kommun. Detta vårnummer ger ett smakprov på 
några av de aktiviteter och händelser som präg-
lar kommunens verksamhet just nu.

Du kan bland annat läsa om Basstandardbostä-
der (BasBo-hus), där vi provar lite nya grepp för 
att möta den stora efterfrågan på bostäder med 
låga hyresnivåer. En annan stor satsning, som vi 
ännu inte vet hur långt den bär, är Alvestas och 
Växjös gemensamma ansträngningar för att få 
företaget Northvolt att etablera sin stora batteri-
fabrik hos oss. I sommar vet vi mer.

Parallellt med dessa framtidssatsningar stänger vi 2016 och lägger det till handlingarna. 
Läs hur ekonomichef Christina Utterström tänker kring det gångna året och om hur vi 
gemensamt går framåt.

Dessutom kan du även läsa om: kommunens miljöarbete, en krisberedskapsvecka i maj 
och möta Karl-Gustav Karlsson, som blir kommunens nye personalchef den 15 juni.

Väl mött! Hör gärna av dig med frågor och funderingar!

Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se

 ALVESTA SATSAR PÅ BASBO-HUS … sidan 2

 VÄXJÖ OCH ALVESTA I SAMARBETE … sidan 3

 EKONOMIN SER BRA UT, FAST … sidan 4

 I MAJ KAN DU ÖKA DIN KRISBEREDSKAP!  sidan 5

 MED FOKUS PÅ KLIMAT OCH MILJÖ sidan 6

 5 A PÅ PRÄSTÄNGSSKOLAN … sidan 7

 ANTIKRUNDAN KOMMER TILL ALVESTA sidan 8

 FRÅN FRUKOSTMÖTE TILL EFTERMIDDAGSFIKA sidan 9

 HALLÅ DÄR! sidan 10

INNEHÅLL

E T T  N Y H E T S B R E V  T I L L  A L L A  A N S T Ä L L D A  i  A L V E S T A  K O M M U N   Nr: 02 | 2017

http://www.alvesta.se
mailto:kristiina.kosunen.eriksson%40alvesta.se?subject=


alvesta.se

ALVESTA KOMMUNIKATION | ETT NYHETSBREV TILL ALLA ANSTÄLLDA I ALVESTA KOMMUN | alvesta.se SIDAN 2

Alvesta satsar på BasBo-hus
Det råder stor efterfrågan på bostäder i Alvesta, framför allt på bostäder med låga 
hyresnivåer. Därför gör kommunen nu en storsatsning på nyproduktion av Bas-
standardbostäder, eller BasBo-hus. Vislanda blir först ut.

– Alla kan eller vill inte betala de hyror som 
nyproduktion för med sig. Därför satsar vi 
på småhusbyggnation och tar fram hus i 
en till två våningar, med maximalt åtta lä-
genheter i varje hus. Att husen är små gör 
dem lätta att placera, vilket ger oss större 
flexibilitet än vid större hus eller hela bo-
stadsområden, säger Stefan Karlsson, 
samhällsplaneringschef i Alvesta kommun.

Lägenheterna i BasBo-husen kommer att 
vara tvåor och treor med basstandard, 
som självklart uppfyller alla myndighets-
krav och villkor från försäkringsbranschen. 
En upphandling är genomförd och ett ram-
avtal för produktion av bostäderna är tecknat med Sölvegårds Entreprenad AB.

– Intresset för upphandlingen har varit stort, men många är ovana vid vårt koncept. Vad 
vi vet finns det ingen annan som gör något liknande. Med dessa BasBo-hus sätter Al-
vesta kommun ned foten och bryter en trend som drivits upp mot en allt högre boende-
standard, säger Stefan Karlsson, och fortsätter:

– Jag vet inte om jag skulle kalla det nytänk, utan snarare att vi tar oss tillbaka till 
1970-talet. Då byggdes det många bostäder med en enkel standard. Vi tror att intresset 
växer för den här typen av bostäder och att vi glömt en kategori människor i vår iver att 
producera bostäder med allt högre standard. Alla människor prioriterar och värdesätter 
olika saker kring sitt boende och kommunen behöver därför ha olika typer av boenden 
för att tillfredsställa varierande behov och krav.

Det första BasBo-huset kommer att uppföras i Vislanda, på en obebyggd tomt på Kungs-
gatan. Tanken är att både byggstart och inflyttning ska ske under 2017. Det kommer att 
vara Allbohus som förvaltar och hyr ut lägenheterna. Så här säger Magnus Fransson, vd 
på Allbohus:

– De här bostäderna blir ett bra komplement till vårt övriga utbud. I Alvesta kommun och hos 
oss på Allbohus ska det finnas något för alla, vilket det här konceptet är ett bra bevis för.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Stefan Karlsson: stefan.or.karlsson@alvesta.se 
eller Magnus Fransson: magnus.fransson@allbohus.se

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:stefan.or.karlsson@alvesta.se
mailto:magnus.fransson@allbohus.se
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Växjö och Alvesta i samarbete 
för att ”vinna” batterifabrik
I början av mars kom nyheten: Företaget Northvolt 
(före detta SGF Energy) planerar att anlägga en 
enorm batterifabrik i Sverige. En förfrågan om att 
vara med i urvalsprocessen gick ut till ett tjugotal 
kommuner. Växjö var en av dessa och i sin satsning 
väljer de att samarbeta med Alvesta.

Northvolt går under våren igenom kom-
munernas fördjupade svar. Någon gång i 
sommar har de lovat meddela var fabriken 
ska etableras, för att därefter kunna kom-
ma igång med produktionen mot slutet av 
2018.

– Arbetsklimatet under vårt samarbete 
har varit mycket gott, trots en mycket tuff 
tidspress. Vi har arbetat igenom många 
bra frågor, som vi kommer att ha nytta av i 
framtiden. Vårt tänk är gemensamt och re-
gionen är en enda arbetsmarknad, så det 
känns bra att vi har stärkt vårt samarbete, 
säger Ola Agermark.

– Den 24 mars sände vi in vårt underlag, 
efter att ha arbetat intensivt tillsammans 
med Växjö kommun under två veckor. Vi 
sammanställde en hel del information och 
hämtade in uppgifter från olika håll, bland 
annat från Region Kronoberg. Samarbetet 
har fungerat mycket bra och känns unikt 
i sitt slag. Den här typen av stora sam-
arbeten har vi inte gjort förut, även om vi 
känner varandra väl och upparbetade kon-
takter fanns, säger Ola Agermark, närings-
livsansvarig i Alvesta kommun.

Han fortsätter berätta:

– I förfrågningsunderlaget visar vi vad vi 
tillsammans har att erbjuda när det gäller 
tillgång till bland annat mark, elektricitet 
och möjligheter för produktion. God infra-
struktur och bra transport- och kommuni-
kationsmöjligheter är självklart också av 
intresse. Precis som tillgång till arbets-
kraft, utbildning och forskning, säger Ola 
Agermark.

FAKTA 
Företaget Northvolt planerar att etablera Europas största fabrik för litium-jon-batterier för bland  
annat el-bilar, solceller och vindkraftverk. För detta behöver företaget 1 000 hektar industritomt och  
100 hektar lokaler. Fabriken förväntas ge arbete till mellan 2 000 och 3 000 personer. Här kan du läsa 
mer om företaget (Northvolt) och vad Smålandsposten skrev om satsningen i början av mars.

Vill du veta mer?
Kontakta Ola Agermark: ola.agermark@alvesta.se

Northvolts vd Peter Carlsson.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://northvolt.com/
http://www.smp.se/vaxjo/gigantisk-batterifabrik-kan-ge-3-000-nya-jobb-i-lanet-2/
mailto:ola.agermark@alvesta.se
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Ekonomin ser bra ut, fast ändå inte riktigt
Det ekonomiska läget i Alvesta kommun är både gott och ansträngt. Å ena sidan 
har kommunens verksamheter använt mer pengar under 2016 än vad som var pla-
nerat. Å andra sidan jämnas detta ut tack vare oplanerade engångsintäkter, bland 
annat i form av ett statligt flyktingbidrag. 

– Om vi skulle räkna bort de här tillfälliga engångsposterna 
så är det flera verksamheter som går back, bland annat be-
roende på att personalkostnaderna blivit högre än plane-
rat. Men de tillfälliga intäkterna gör att vi i stort sett gör ett 
resultat som ligger på plus minus noll, säger kommunens 
ekonomi chef Christina Utterström och tillägger:

– Om vi jämför 2016 års resultat med 2015, så har verk-
samheterna dock dämpat sin nettokostnadsökning. Så vi är 
på rätt väg!

De tillfälliga intäkterna handlar bland annat om ett statligt 
flyktingbidrag, som delats ut till alla kommuner. Beräkningen är gjord utifrån det antal 
flyktingar som kommunen tagit emot, vilket gett Alvesta ett förhållandevis stort bidrag 
2016. Bidraget kommer dock att fasas ut, för att på sikt istället beräknas utifrån antal 
invånare i kommunen. Då kommer Alvesta inte att vara lika gynnat längre.

En annan stor pott bland förra årets tillfälliga intäkter är en reavinst för sålda värde-
papper. En investering som gjorts för att trygga personalens framtida pensioner. Under 
2016 gjordes en upphandling av ny förvaltare av de här värdepappren, vilket ledde till 
att befintliga värdepapper såldes, med en realisationsvinst som följd. Dessa pengar har 
sedan använts för att köpa nya värdepapper, även de tänkta för att använda för framtida 
pensioner.

– Vi har jättetuffa förutsättningar och stora utmaningar framför oss. Vårt skatteunderlag 
har en dämpad utveckling samtidigt som vi har fått många nya invånare. Så här gäller 
det att vi alla hjälps åt och använder de resurser vi har på bästa sätt, säger Christina Ut-
terström, och förtydligar:

– Om vi istället för att bara se hinder, tänker att vi faktiskt har en total pott på cirka 1,4 mil-
jarder så är det klart att vi kan göra något bra av det! Kanske behöver vi tänka nytt eller 
jobba på ett smartare eller annorlunda vis?

Vill du veta mer om kommunens ekonomi? 
Kontakta Christina Utterström: christina.utterström@alvesta.se eller prata med din närmsta chef.
Du kan även läsa mer på kommunens hemsida.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:christina.utterström@alvesta.se
http://www.alvesta.se/om-kommunen/Resultat/
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I maj kan du öka din krisberedskap!
Har du funderat över hur du skulle få ihop din vardag vid en eventuell samhälls-
kris? Om inte så är du långt ifrån ensam. Den 8–14 maj arrangeras den första 
Krisberedskapsveckan och då kan du passa på att lära dig mer.

Några av de senaste årens höst-och vin-
terstormar har gett viss träning på hur man 
kan klara olika typer av störningar i sam-
hällsfunktionerna. Men överlag är de flesta 
svenskar relativt ovana vid att ens tänka 
sig att de ska råka ut för en samhällskris.

– Under veckan kommer vi dels att tipsa 
om hur var och en kan förbereda sig på en 
kris och dels vad man kan göra när den 
väl inträffar. Det svenska beredskapsläget 
har skärpts på senare tid och det är en av 
anledningarna till att beredskapsveckan 
genomförs. Vårt samhälle är sårbart när vi 
plötsligt står utan el eller vatten. Då är det 
bra att vara förberedd, säger Jonas Tenje.

Under beredskapsveckan kommer Alvesta 
kommun att finnas på plats i Alvestas sta-
tionshus, på andra våningen. Här kommer 
kommunrepresentanter, tillsammans med 
bland andra civilförsvaret, att svara på frå-
gor, informera och tipsa om krisberedskap.
Vill du veta mer?
Kontakta Jonas Tenje: jonas.tenje@alvesta.se  
eller läs mer på kommunens hemsida.

Bakom arrangemanget står Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
De genomför Krisberedskapsveckan i sam-
arbete med landets länsstyrelser, kom-
muner och ett antal frivilligorganisationer. 
Syftet är att förbättra människors kris- och 
riskmedvetenhet för att fler ska veta hur de 
kan förbereda sig för att klara vardagen om 
samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Ambitionen är att arrangemanget ska åter-
komma årligen och förhoppningen från 
MSB:s sida är att fler ska börja reflektera 
över att vi alla kan drabbas av en sam-
hällskris. MSB hoppas att vi genom att 
först reflektera sedan ska agera för att där-
efter uppnå en bättre hemberedskap.

– Under veckan kommer vi att ha dagliga 
informationsmöten, där vi bland annat 
kommer att visa upp en så kallad 72-tim-
marslåda. Det är en något som alla upp-
manas att ha hemma; en låda fylld med 
bland annat ljus, radio, vätska och mat så 
att man ska klara upp till 72 timmar utan 
exempelvis ström, säger Jonas Tenje, kom-
munikationsansvarig i Alvesta kommun.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:jonas.tenje@alvesta.se
http://www.alvesta.se/om-kommunen/Beredskap-for-olyckor--kriser/
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Med fokus på klimat och miljö
Alvesta har nyligen utrustats med ett antal publika ladd-stationer för elbilar. Och 
under rubriken Vi håller Alvesta rent bidrar några förskolor med att plocka skräp. 
Lägg till det en satsning på fem nationella miljökvalitetsmål, så får du en liten bild 
av vad kommunens miljösamordnare Marita Lorentzon arbetar med. 

Satsningen på ladd-stationer finansie-
ras delvis via Klimatklivet, vad är det?
– Klimatklivet är Naturvårdsverkets sats-
ning för att stödja lokala klimatinvestering-
ar som minskar utsläppen. Satsningen är 
en del av riksdagens statsbudget för 2017, 
säger Marita Lorentzon.

Var finns kommunens ladd-stationer?
– De senaste, som vi fått bidrag för och 
som är dubbla stationer med plats för fyra 
bilar, finns vid Allbotorget i Alvesta och vid 
Vislanda reseparkering. Så har Allbohus 
satt upp en vid Hotell Rådmannen, som 
framför allt är tänkt för hotellets gäster. 
Dessutom finns det två stycken vid Alves-
tas resecentrum och en som Alvesta En-
ergi satt upp vid Moheda reseparkering.

Berätta mer om kampanjen Vi håller 
Alvesta rent!
– Kampanjen är nationell och Alvesta är en 
av de kommuner som är med. Förskolor, 
skolor, arbetsplatser och föreningar kan 
anmäla sig och får då ett antal säckar att 
samla skräp i, som ARAB sedan kommer 
och hämtar upp. Alla som deltar får också 
ett skräpspel som tack för hjälpen. Det är 

roligt att många vill vara med och bidra till 
att hålla vår kommun ren och fin!

Vad är nationella miljökvalitetsmål?
– Nästan alla kommuner i länet har teck-
nat miljömålslöften med Länsstyrelsen för 
2017–2020. Varje kommun väljer sedan 
ett antal mål som de vill fokusera på och 
Alvesta har valt fem. Dessa mål är i sin tur 
en del av miljöprojektet Agenda 2030.

Vilka miljömål har Alvesta valt att foku-
sera på?
– För det första satsar vi på att arbeta med 
förnybar energi, genom att satsa på till ex-
empel biogas, solceller och vindkraft. För 
det andra vill vi, genom att upphandla när-
odlade och ekologiska produkter så långt 
det går, satsa på ekologiska livsmedel. 
Till detta kommer arbete med våra vatten-
skyddsområden, en satsning på hållbart 
resande och så vill vi minska kemikalier i 
barnens omgivning.

Vilken miljöfråga tycker du själv är 
viktigast?
– Det är att ersätta fossila bränslen med 
förnybar energi, avslutar Maria Lorentzon.

Vill du veta mer? 
Kontakta Marita Lorentzon: marita.e.lorentzon@alvesta.se
Läs mer om Klimatklivet och hur din verksamhet kan ansöka om bidrag.
På kommunens hemsida finns mer information om miljöarbetet.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:marita.e.lorentzon@alvesta.se
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Energi--klimat/
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5 A på Prästängsskolan:  
Bäst i länet och sexa i landet 
Klass 5 A på Prästängsskolan i Alvesta är både den smartaste femteklassen i 
Krono bergs län och den sjätte bästa femteklassen i Sverige. Deras resa i den klas-
siska tävlingen Vi i femman blev precis så spännande som den ska vara.

Den radiosända finalen mot Sandsbro skola från Växjö blev en riktig rysare, som av-
gjordes först på sista frågan. Anton Engsbråten och Wilma Eriksson, som varit klassens 
representanter i tävlingen, tror att både tur och skicklighet ledde fram till segern. Att de 
”var ett bra team” uppger de som ett annat segervapen.

Efter de radiosända länstävlingarna väntade tv-kvalet, där 25 lokala länsmästare från 
hela landet gjorde upp. Här slutade 5 A på Prästängsskolan på en mycket hedrande 
sjätte plats, efter en otrolig upphämtning. I halvtid låg klassen på sjuttonde plats, för att 
sedan alltså sluta på sjätte plats. 

Fyra klasser gick slutligen vidare till tv-sända semifinaler samt bronsmatch och final, 
som alla går att se på Svt Play.

 

Bild: P4 Kronoberg.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Antikrundan kommer till Alvesta
Huseby bruk är en av de sex platser 
som i sommar får besök av Anne Lund-
berg och 20 av Sveriges främsta an-
tikexperter, under Antikrundans turné. 
Det är första gången som programmet 
spelas in i Alvesta. Inspelningsdag blir 
lördagen den 26 augusti.

– Det är mycket positivt för vår kommun, 
men också regionen i stort. Det är ett väl-
digt populärt program och förhoppningsvis 
kan detta ge en extra skjuts åt Smålands 
besöksnäring, säger Per Ribacke, kom-
munalråd i Alvesta kommun. 

– Vi är oerhört glada och stolta över att få 
visa upp Huseby bruk i ett så positivt sam-
manhang, för omkring 1,8 miljoner tv-titta-
re och förhoppningsvis många besökare, 
säger Sofie Magnusson, vd för Huseby 
Bruk.

Nästa års säsong av Antikrundan börjar 
sändas i januari 2018 och från varje inspel-
ningsort blir det två heltimmesprogram.

FAKTA
Det första programmet av svenska Antikrundan spelades in 1989 i Malmö och Helsingör. Sedan 
dess har programmet spelats in och sänts varje år. Programmet har haft två programledare: Jesper 
Aspegren och Anne Lundberg. Inget annat faktaprogram i svensk television har så höga siffror som 
Antikrundan, som i snitt har 1,8 miljoner tittare.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Från frukostmöte till eftermiddagsfika
I vår övergår det som tidigare varit frukostmöten med kommunchefen till att istället 
bli eftermiddagsfika. Samma koncept, men på ett nytt klockslag. Arrangemanget 
är öppet för alla kommunanställda.

Nästa chans att vara med på ett informellt samtal med Kristiina Kosunen Eriksson är 
torsdag den 11 maj kl 15.00–16.00 i Café Nyfiket, på gatuplan i kommunhuset. Kristiina 
vill gärna prata om vad du gillar med att vara anställd och kanske också vad du inte gil-
lar. Allt för att göra Alvesta till en ännu bättre arbetsgivare.

Anmälan sker direkt till Kristiina, via mail:   
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se

Ange om du har någon form av matallergier!

Varmt välkommen!

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se
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HALLÅ DÄR!

Karl-Gustav Karlsson, ny personalchef från och med den 15 juni…

… vad gjorde dig intresserad av 
jobbet i Alvesta kommun?
– Det känns lockande att få arbeta närmare ”verksamhe-
ten” igen. Kommunerna har många utmaningar framför 
sig och det ska bli intressant att få vara med och skapa 
lösningar för att möta det pågående generationsskiftet 
och tillgodose nödvändig kompetensförsörjning.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag vill vara en del i helheten och tillsammans med en-
gagerade medarbetare lösa utmaningar. Jag är också 
fascinerad av närdemokrati och den kraft som finns hos 
människor som vill något. Nu hoppas jag att på att på när-
mare håll kunna se vilken påverkan väljarna kan ha på 
verksamheten och dess utveckling.

Vilka är de största fördelarna med ditt yrke?
– Att arbeta med personalfrågor är spännande och omväxlande. Det känns också lock-
ande att få vara med och påverka verksamheten ur ett personal- och arbetsgivarpolitiskt 
perspektiv. Jag vill vara med och verka för att Alvesta kommun fortsätter vara en attraktiv 
arbetsgivare. För det gäller att vi har en tilldragande arbetsplats dit människor vill kom-
ma, där de kan känna motivation och arbetsglädje.

Vad gör du för att koppla av från jobbet?
– När jag är ledig tycker jag om att arbeta fysiskt och göra sådant som jag inte gör an-
nars. Jag bor på en gård och tycker om att arbeta i skogen, jaga, ägna mig åt friluftsliv 
och vara med familjen.

FAKTA 
Namn: Karl-Gustav Karlsson

Aktuell: Ny personalchef från och med den 15 juni.

Gör i dag: Personalchef på Skogsstyrelsen i Jönköping.

Innan dess: Personalchef på Polismyndigheten i Kalmar och Kronobergs län.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.solding.se
http://www.solding.se
http://www.didacta.se
http://www.alvesta.se

