2014-04-07

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision
Kommunfullmäktige 21 jan 2014
1. Hur ser det framtida Alvesta ut?
2. Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet, i framtiden?
3. Vilka är de viktigaste framtids- och utvecklingsområdena för den kommunala
verksamheten i Alvesta?

Dialogmöten med medborgare feb-mars 2014
4. Vad uppfattar du som positivt med Alvesta kommun?
5. Vad kan göra Alvesta kommun mer attraktivt (boende-, besöks- eller företagsort)?

Sida 1 av 4

2014-02-06

Hur ser det framtida Alvesta ut?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Varje politiker fick individuellt skriva ned två ord på var sin gul post-it-lapp hur det framtida Alvesta ser ut. 72 svar/idéer lämnades.
Samtliga svar/idéer redovisas på de följande sidorna 2- 4.
En översikt av svaren ger följande bild:
Antal svar
/idéer
18

andel
%
25

exempel
välkomnande, inbjudande, tillgängligt, tryggt, närhet, öppenhet, delaktighet

näringsliv

14

19

företagsvänlig, arbetslösheten, fler jobb, ungdomsjobb, besöksmål, handel

invånare/bo

11

15

fler bostäder, attraktivt boende, mer invånare/bostäder, bygga fler bostäder

vision

8

11

hållbart samhälle, kommunikationskommun, 2020 årets ungdomskommun 5 år i sträck

skola

7

10

bättre skola, skolan en hjärtefråga, mer stöd för elever med särskilda behov

eget arbete

5

7

politisk helhetssyn, respektera rollfördelningar, mer samarbete mellan nämnderna

hela kommunen

4

6

utveckling i hela kommunen, hela kommunen ska leva, kollektivtrafik i hela kommunen

omsorg

3

4

bra omsorg, bättre omsorg, äldreomsorg

”kör på”

2

3

skapa förutsättningar, lax i Åsnen

område

värdegrund

Summa

72

100

Sida 2 av 4
2014-01-22

Hur ser det framtida Alvesta ut?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Varje politiker fick skriva ned två ord på var sin gul post-it-lapp hur det framtida
Alvesta ser ut. Ord som ”tåg” eller ”kommunikationer” var inte tillåtet eftersom det tas
som givet för Alvesta kommun. Lapparna samlades upp på en anslagstavla och
sorterades på olika rubriker under dagen av Birgitta Ryberg, föreläsare om
omvärldsspaning m m vid fullmäktigedagen. Sammanställningen redovisades och
kommenterades i slutet fullmäktigedagen.
Näringsliv
Konsultverksamhet
Logistikcenter
Ungdomsjobb
Handel
En kommun med utvecklingsmöjligheter för ungdomar som leder till jobb
I ett ekologiskt hållbart perspektiv
Industri
Turismen
Utvecklad naturturism
Besöksmål
Arbetslösheten
Fler jobb
Företagsvänlig
Företagsutvecklande
Kör på
Lax i Åsnen
Skapa förutsättningar

Omsorg
Bättre omsorg
Bra omsorg
Äldreomsorgen

Eget arbete
Arbete
Samarbete
Politisk helhetssyn
Respektera rollfördelningar
Mer samarbete mellan nämnderna

Sida 3 av 4

Hela kommunen
Hela kommunen ska leva
Utv. i hela kommunen
Kollektivtrafik i hela kommunen
Vara rädd om landsbygden med bra vägar

Värdegrund (idag eller sen?)
Välkomnande
Inbjudande
Delaktighet
Tillgänglighet
Nära
Öppenhet
Utveckling i hela kommunen
Tryggt
Kärleksfullt
Kunnigt
Tryggt
Innovativt
Mänskligt
Mindre egoism, arbeta med hjärtat för alla i A:a
Vara stolt över att bo i Aa sprida det positiva
Närhet
Bra boende, bra service, bra näringsliv
Inflyttningsattraktiv

Invånare/bo
Fler invånare
”Större” = fler invånare
Attraktivt boende
Fler bostäder
Mer invånare/bostäder
Mer resurser i skolan
20 000 invånare
Bostäder
Fler bostäder
Attraktivt boende
Bygga flyer bostäder

Skola
Skolan en hjärtefråga
Utbildning
Bättre skola
Mer stöd för elever med särskilda behov
Bättre skola
abyddskolan
Skolan

Sida 4 av 4

Vision
Större snabbare
Sveriges bästa innovationskommun inom hållbar samhällsutveckling
2020 årets ungdomskommun 5 år i sträck
Kulturkommun
Nöjda och glada invånare
Hållbart samhälle
Ökad miljövilja
Kommunikationskommun

2014-02-06

Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet, i framtiden?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Politikerna var indelade i sju grupper för diskussionsfrågan om de viktigaste utvecklingsområden för kommunen som helhet
(inte den kommunala verksamheten; det var en särskild diskussionsfråga). Totalt 52 områden/svar/idéer lämnades.
Samtliga svar/idéer redovisas efter sammanställningen.
En översikt av svaren ger följande bild:

område

bostäder, antal invånare

Antal svar andel
/idéer
%
12
23

exempel
attraktivt boende för alla generationer, fler invånare, bostadsförsörjningsplan

näringsliv och förutsättningar

11

21

näringsliv och nätverk, företagsklimatet, jobben – vi kan ge förutsättningar

marknadsföring/varumärke

9

17

marknadsföring, bättre självbild av Alvesta, bygga varumärket, var stolt över Alvesta

samverkan

8

15

Linnéuniversitetet, närhet till Växjö, samverkan med kranskommuner

samhällsplanering/infrastruktur

6

12

attraktiva entréer till Alvesta, utnyttja sjön Salen, hållbart samhälle

integration, motverka segregation

2

4

integration är mycket en utbildningsfråga, motverka segregation

fritid-kultur-föreningar

2

4

fritid för barn och unga, kultur- och föreningsliv

övrigt

2

4

årets ungdomskommun, äldres livsvillkor

Summa

52

100

2014-01-22

Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för
Alvesta, som helhet, i framtiden?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Politikerna var indelade i sju grupper för diskussionsfrågan om de viktigaste
utvecklingsområden för kommunen som helhet (inte den kommunala verksamheten;
det var en särskild diskussionsfråga).
Diskussionens slutsatser tecknades ned av en tjänsteman. Här nedan redovisas en
sammanställning av svaren. De olika gruppernas slutsatser redovisas i slutet av detta
dokument.

Grupp 2
Bostadsfrågor
Turism
Marknadsföring
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
Närhet till Växjö
Linnéuniversitetet
Infrastruktur

Grupp 3
Attraktivt boende för alla generationer
Samverkan internt och externt
Näringsliv och nätverk
Marknadsföring
Linnéuniversitetet samverkan
Identifiera våra pärlor och vara stolta över dem
Attraktiva entréer till Alvesta

Grupp 4
Attraktivt boende
Boende för äldre som vill sälja hus
Boende för unga
Levande landsbygd
Turism, nationalparken Åsnen
Utnyttja sjön Salen
Skapa udda tursitattraktioner
Kompletterande handel

Grupp 5
Attraktivt boende
Bostadsförsörjningsplan
Jobben – vi kan ge förutsättningar
Öka antal invånare
Utnyttja våra kommunikationer
Integrationsfrågor är mycket en utbildningsfråga
Bättre själv bild av Alvesta
Bygga varumärket, var stolt över Alvesta

Grupp 6
Varierad bostadsbebyggelse
Motverka segregation och verka för integration av nyanlända
Företagsklimatet
Fritid för barn och unga
Äldres livsvillkor mellan villan och servicehemmet
Samverkan med kranskommuneran för utveckling
Levande, vacker och rent centrum

Grupp 7
Skapa ”vi”anda/känsla, varumärket Alvesta Kommun
Brett näringsliv
Alvesta besökskommun
Kultur- och föreningsliv
Samarbete
Bra bostäder
Fler invånare, ungdomar kvar i kommunen

Grupp 8
Årets ungdomskommun 20xx
Hållbart samhälle
Bostäder, boende
Marknadsföring
Allas lika värde i verkligheten
Företagandets villkor
Samverkan
Vilka ska flytta till kommunen

Minnesanteckningar grupp 2
Datum

Kommunledningskontoret
Kansli
Jenny Johansson
Kommunsekreterare
Tel. 0472-150 24
E-post: jenny.johansson@alvesta.se

2014-01-21

Minnesanteckningar grupp 2
Deltagare:
Tommy Everthsson
Helen Gustavsson
Johny Lundberg
Heléne Andersson
Jimmy Hammarström
Thomas Andersson
Jenny Johansson

Diskussionsfrågor
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet, i
framtiden?
Bostadsfrågor
I dagsläget finns få lediga lägenheter. Ingen inflyttning till kommunen sker utan
tillgängliga bostäder.
Hur får man in fler aktörer att bygga bostäder? – detta har med rådigheten att
göra. Kommunen kan inte tvinga någon aktör att bygga. Det man kan göra är att
öka tillgängligheten genom tillgänglig mark.
Erbjuda olika typer av boende.
Turism
Ta tillvara på turismen samt att våga ta betalt för de tjänster som erbjuds.
Marknadsföring
Alvesta kommun är i nuläget dålig på att marknadsföra sig. Vi måste visa att vi
finns och vad vi kan erbjuda.
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
I dagsläget saknas naturlig kontakt mellan företag och kommunen. Det är viktigt
med en bra ingång och kontakt.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se

2 (2)

Närheten till Växjö
Använda relationerna och samverkansmöjligheter med Växjö och närliggande
kommuner.
Linnéuniversitetet
Utnyttja Linnéuniversitetets kunskaper och resurser genom samverkan.
Infrastruktur
Järnvägen och infrastrukturen är strategiskt viktigt för kommunen och får ej
tappas bort.
Vilka är de viktigaste framtids- och utvecklingsfrågorna för den kommunala
verksamheten i Alvesta?
Utbildningssystemet
Utbildningssystemet är ett viktigt instrument för att starta en process. Bra
skolor efterfrågan på inflyttning skattebetalare osv.
Hur tar vi hand om de äldre?
Boendeformer som passar alla exempelvis kollektivt äldreboende.
Marknadsföring
Alvesta kommun är i nuläget dålig på att marknadsföra sig. Vi måste visa att vi
finns och vad vi kan erbjuda.
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
I dagsläget saknas naturlig kontakt mellan företag och kommunen. Det är viktigt
med en bra ingång och kontakt.
Kommunen behöver satsa på att skapa förutsättningar för företagande samt att
locka företag till kommunen.
Integration/Etablering
Skapa förutsättningar för välfungerande integration.
Ekonomiska förutsättningar
Uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Ta tillvara på medborgarnas kompetens
Medborgarkontor
Införa ett medborgarkontor för att göra kommunen mer tillgänglig.
Regionsamverkan
Viktigt att Alvesta kommun aktivt tar del i processen som kommer att bli viktig
framöver.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Allbogatan 3

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
barn.ungdom@alvesta.se

GRUPP 3
Deltagare: Matz Athley, Kia Johansson, Annika Kupparinen-Larsson, Jessica Madsen, RosMarie Eriksson, Magnus Wigren, Kjell Rosenlöf

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR ALVESTA SOM
HELHET
 Attraktivt boende för alla generationer, skolan ska vara i topp, bra
äldreomsorg, bra kommunikationer…sammanfattningsvis, det ska vara
bra att bo och leva i Alvesta.
 Samverka intern och externt, jobba över gränser
 Näringslivet, viktigt med nätverkande. Att kommunen tar näringslivet på
allvar. Viktigt med kraft som samordnar
 Marknadsföring, sälja kommunen på ett bra sätt. Vi talar inte om vad vi är
bra på.
 Utnyttja och samverka med universitetet. Studentbostäder?
 Identifiera våra pärlor och vara stolta över dem
 Göra entréerna till Alvesta attraktiva. 5000 resenärer passerar stationen
varje dag, saluhall i gamla godsmagasinet?

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR DEN
KOMMUNALA VERKSAMHETEN





Bygga upp förtroende och skapa glädje
Skapa ett förhållningssätt till tidningarna och samverka med dem
Få alla inse att vi är ambassadörer för kommunen
Viktigt att vi samverkar inom kommunen, mellan förvaltningarna.
Presidieträffar viktigt.
 Viktigt med informationsflöde mellan förvaltningarna

GRUPP 4
Deltagare: Bertil Olsson, Lisbeth Holmqvist, Siv Wittengård, Monica Pihl, Isabel Barindelli, Kim
Lindstedt

Vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna som helhet?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Attraktivt boende, rätt sorts bostäder
Boende för äldre som vill sälja sitt hus
Boende för unga så att de kan flytta hemifrån
Levande landsbygd, hållbar och utvecklad
Utvecklad turism, nationalparken Åsnen
Utnyttja sjön Salen bättre, skapa förutsättningar för aktörerna som vill skapa aktiviteterna
Skapa möjlighet för udda turistattraktioner
Handeln ska komplettera, inte konkurrera med, Grand samarkand.

Vilka är de viktigaste utvecklings‐ och framtidfrågorna för den kommunala verksamheten?
‐
‐
‐
‐
‐

Öka kultur och fritidsverksamheterna
Skola, utbildning (mindre klasser)
Fritidssysselsättning, skapa förutsättningar för föreningarna
E‐tjänster, för att vara tillgängliga dygnet runt
Vårt platsvarumärke, hur vi uppfattas på plats

Grupp 5 : Mia Gällring, Per Ribacke, Ulla Edholm, Mikael Johansson, Thomas Johnsson, Sofie
Magnusson, Monica Ranstad
1.Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet i framtiden?
‐ Vad står Alvesta för?
‐ Skapa ny utbildning för konduktörer, tågförare, logistik m m
‐ Utveckla näringen i kommunikationerna
‐ Har vi utnyttjat våra kommunikationer, och vad vinner vi på det? Skapa nya möjligheter att skapa
nya jobb. Bli specialister på kommunikation.
‐Jobbfrågan
‐ Befolkningsökning ger förutsättning för nyare utveckling
‐ Brist på bostäder och näringslivslokaler
‐ Attraktivt boende, expander mot Växjö, eller längs stambanan
‐ Vi äger inte frågan om handeln
‐ Fler inflyttade ger ett attraktivare fritidsliv
‐ Öka invånarantalet, fixa fler bostäder,
‐ Skolan, nå visionen om Sveriges bästa skola
‐ Integrera våra invandrare på ett bättre sätt ‐ integrationsfrågan
‐ Ska vi utbilda så att medborgarna får jobb i regionen, kortare eftergymnasial utbildning,
pendlingsavstånd till många arbetsmarknader
‐ Rekreationsområde Åsnen, nationalpark
‐ Turism
Summering
‐
‐
‐
‐
‐

Attraktivt boende, både villor, hyresrätter, bostadsrätter,
Bostadsförsörjningsplanen är oerhört viktigt
Jobben ‐ vi kan ge förutsättningar
Öka antalet invånare, befolkningstillväxt
Utnyttja våra kommunikationer, kommunikationscenter

‐
‐
‐

Integrationsfrågor är mycket en utbildningsfråga
Måste få bättre självbild av Alvesta.
Vad ska vi bygga varumärket på, varför stolt över att bo i Alvesta, vad gör att vi känner
stolthet.

Allra viktigast
‐
‐
‐
‐

Boende, har vi inget boende att erbjuda så väljer personer annan boendeort, vi ska kunna
erbjuda alla boendeformer.
Förutsättningar för att få mer arbetstillfällen, fler jobb
Nyttja fördelarna med närheten till Växjö.

2. Vilka är de viktigaste framtids‐och utvecklingsfrågorna för den kommunala verksamheten i
Alvesta?
‐

skolan, en bra skola ger inflyttning, finns både vilja och potential,

‐

bra vuxenutbildning, kan då får studerande som pendlar hit, kan påverka arbetslösheten

‐

utbildning inom vård‐ och omsorg på vuxennivå, kombination BUI, dvs anställningar för att få
ungdomar att prova på våra olika yrken.

‐

sjönära boende

‐

turism

‐

prioritera bostadsförsörjningsplan

GRUPP 6

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR ALVESTA SOM HELHET
1. Varierad bostadsbebyggelse för olika behov
‐ Radhus, hyreshus, villor i samma bostadsområden
‐ Tillgång till olika slags boenden både på landsbygd och i tätort
‐ Attraktivt boende mot alla kranskommuner
‐ Enkelt boende för ungdomar som vill flytta hemifrån
2. Motverka segregation och verka för integration av nyanlända
‐ Nyanlända elever på många skolor istället för koncentration på en enda
‐ Satsa på barnen, t ex stöd till nyanlända elever som anländer sent i grundskolan
3. Skapa företagsklimat för nya typer av företag
‐ Skapa förutsättningar för framtidsföretag, t ex e‐handel
‐ Medverka till conceptbyggande, mervärde runt framgångsrika företag i kommunen
4. Bidra till bättre fritid för barn och unga
‐ Skapa förutsättningar för utveckling av olika fritidsintressen
‐ Erbjuda meningsfull fritid för integrering av nyanlända
‐ Mer stöd till flickors intressen
5. Underlätta äldres livsvillkor mellan villan och servicehemmet
‐ Underlätta bekvämt boende som passar intresse och förmåga
‐ Skapa gemenskap och aktiviteter för att motverka ensamhet i närheten
6. Samverka för utveckling med kranskommunerna
‐ Bredda utbud och kvalité på service och tjänster
‐ Bygga ihop Alvesta kommun med attraktiva tillgångar i kranskommuner
7. Skapa levande centrum och tilltalande, vackra, hela och rena omgivningar, miljöer
‐ För en positiv upplevelse för besökare
‐ För trivsel i boende och utevistelse för invånare
‐ Som ett led i marknadsföringen av kommunen
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Vilka är de viktigaste framtids- och utvecklingsfrågorna för den kommunala verksamheten i
Alvesta?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Politikerna var indelade i sju grupper för diskussionsfrågan om de viktigaste framtids- och utvecklingsområdena för den kommunala verksamehten i
Alvesta (inte samhället i övrigt och kommunen som geografiskt område; det var en särskild diskussionsfråga). Totalt 33 områden/svar/idéer lämnades.
Samtliga svar/idéer redovisas efter sammanställningen.
En översikt av svaren ger följande bild:

område

arbetssätt

Antal svar
/idéer
7

andel
%
22

exempel
ta beslut på fakta, bättre analyser, ta vara på och utveckla kompetens, medborgarkontor

marknadsföring, varumärke

6

18

marknadsföring, bygga upp förtroende och skapa glädje, kommunens platsvarumärke

samverkan, info, e-tjänster

5

15

regionsamverkan, e-tjänster, informationsflöde mellan förvaltningar, samarbete

skola, utbildning

5

15

skola, vuxenutbildning, utbildningssystemet

boenden, samhällsplanering

2

6

bostadsförsörjningsplan, sjönära boende

näringsliv

2

6

näringsliv/företag/arbetsmarknad, turism

fritid, föreningar

2

6

fritidssysselsättning, skapa förutsättningar för föreningar

övrigt

4

12

integration/etablering, ta hand om äldre, kompetensförsörjning, ekonomiska förutsättningar

33

100

Summa
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Vilka är de viktigaste framtids- och utvecklingsfrågorna för den kommunala verksamheten i Alvesta?
Svar/idéer från politiker vid kommunfullmäktiges dag om vision 21 januari 2014
Politikerna var indelade i sju grupper för diskussionsfrågan om de viktigaste framtidsoch utvecklingsfrågorna för den kommunala verksamheten (inte samhället i övrigt och
kommunen som geografiskt område; det var en särskild diskussionsfråga).
Diskussionens slutsatser tecknades ned av en tjänsteman. Här nedan redovisas en
sammanställning av svaren. De olika gruppernas slutsatser redovisas i slutet av detta
dokument.

Grupp 2
Utbildningssystemet
Hur tar vi ha hand om de äldre
Marknadsföring
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
Integration/etablering
Ekonomiska förutsättningar
Uppföljning och utvärdring av verksamheten
Ta vara på medborgarnas kompetens
Medborgarkontor
Regionsamverkan

Grupp 3
Bygga upp förtroende och skapa glädje
Förhållningssätt till tidningar och samverka med dem
Få alla inse att alla är ambassadörer för kommunen
Samverkan inom kommunen
Informationsflöde mellan förvaltningarna

Grupp 4
Öka kultur- och fritidsverksamheterna
Skola, utbildning
Fritidssysselsättning, skapa förutsättningar för föreningar
e-tjänster
kommunen platsvarumärke

Grupp 5
Skolan
Vuxenutbildning
Sjönära boende
Turism
bostadsförsörjningsplan

Grupp 6

Grupp 7
Skapa ”vi”anda/känsla, varumärket Alvesta
Samarbete
Utbildning, vux

Grupp 8
Marknadsföring
Kompetensförsörjning, årets arbetsgivare
Bättre analyser, proffsigare
Ta beslut på fakta
Utveckla kompetens bland politiker, tjänstemän

Minnesanteckningar grupp 2
Datum

Kommunledningskontoret
Kansli
Jenny Johansson
Kommunsekreterare
Tel. 0472-150 24
E-post: jenny.johansson@alvesta.se

2014-01-21

Minnesanteckningar grupp 2
Deltagare:
Tommy Everthsson
Helen Gustavsson
Johny Lundberg
Heléne Andersson
Jimmy Hammarström
Thomas Andersson
Jenny Johansson

Diskussionsfrågor
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet, i
framtiden?
Bostadsfrågor
I dagsläget finns få lediga lägenheter. Ingen inflyttning till kommunen sker utan
tillgängliga bostäder.
Hur får man in fler aktörer att bygga bostäder? – detta har med rådigheten att
göra. Kommunen kan inte tvinga någon aktör att bygga. Det man kan göra är att
öka tillgängligheten genom tillgänglig mark.
Erbjuda olika typer av boende.
Turism
Ta tillvara på turismen samt att våga ta betalt för de tjänster som erbjuds.
Marknadsföring
Alvesta kommun är i nuläget dålig på att marknadsföra sig. Vi måste visa att vi
finns och vad vi kan erbjuda.
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
I dagsläget saknas naturlig kontakt mellan företag och kommunen. Det är viktigt
med en bra ingång och kontakt.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se

2 (2)

Närheten till Växjö
Använda relationerna och samverkansmöjligheter med Växjö och närliggande
kommuner.
Linnéuniversitetet
Utnyttja Linnéuniversitetets kunskaper och resurser genom samverkan.
Infrastruktur
Järnvägen och infrastrukturen är strategiskt viktigt för kommunen och får ej
tappas bort.
Vilka är de viktigaste framtids- och utvecklingsfrågorna för den kommunala
verksamheten i Alvesta?
Utbildningssystemet
Utbildningssystemet är ett viktigt instrument för att starta en process. Bra
skolor efterfrågan på inflyttning skattebetalare osv.
Hur tar vi hand om de äldre?
Boendeformer som passar alla exempelvis kollektivt äldreboende.
Marknadsföring
Alvesta kommun är i nuläget dålig på att marknadsföra sig. Vi måste visa att vi
finns och vad vi kan erbjuda.
Näringsliv/företag/arbetsmarknad
I dagsläget saknas naturlig kontakt mellan företag och kommunen. Det är viktigt
med en bra ingång och kontakt.
Kommunen behöver satsa på att skapa förutsättningar för företagande samt att
locka företag till kommunen.
Integration/Etablering
Skapa förutsättningar för välfungerande integration.
Ekonomiska förutsättningar
Uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Ta tillvara på medborgarnas kompetens
Medborgarkontor
Införa ett medborgarkontor för att göra kommunen mer tillgänglig.
Regionsamverkan
Viktigt att Alvesta kommun aktivt tar del i processen som kommer att bli viktig
framöver.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Allbogatan 3

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
barn.ungdom@alvesta.se

GRUPP 3
Deltagare: Matz Athley, Kia Johansson, Annika Kupparinen-Larsson, Jessica Madsen, RosMarie Eriksson, Magnus Wigren, Kjell Rosenlöf

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR ALVESTA SOM
HELHET
 Attraktivt boende för alla generationer, skolan ska vara i topp, bra
äldreomsorg, bra kommunikationer…sammanfattningsvis, det ska vara
bra att bo och leva i Alvesta.
 Samverka intern och externt, jobba över gränser
 Näringslivet, viktigt med nätverkande. Att kommunen tar näringslivet på
allvar. Viktigt med kraft som samordnar
 Marknadsföring, sälja kommunen på ett bra sätt. Vi talar inte om vad vi är
bra på.
 Utnyttja och samverka med universitetet. Studentbostäder?
 Identifiera våra pärlor och vara stolta över dem
 Göra entréerna till Alvesta attraktiva. 5000 resenärer passerar stationen
varje dag, saluhall i gamla godsmagasinet?

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR DEN
KOMMUNALA VERKSAMHETEN





Bygga upp förtroende och skapa glädje
Skapa ett förhållningssätt till tidningarna och samverka med dem
Få alla inse att vi är ambassadörer för kommunen
Viktigt att vi samverkar inom kommunen, mellan förvaltningarna.
Presidieträffar viktigt.
 Viktigt med informationsflöde mellan förvaltningarna

GRUPP 4
Deltagare: Bertil Olsson, Lisbeth Holmqvist, Siv Wittengård, Monica Pihl, Isabel Barindelli, Kim
Lindstedt

Vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna som helhet?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Attraktivt boende, rätt sorts bostäder
Boende för äldre som vill sälja sitt hus
Boende för unga så att de kan flytta hemifrån
Levande landsbygd, hållbar och utvecklad
Utvecklad turism, nationalparken Åsnen
Utnyttja sjön Salen bättre, skapa förutsättningar för aktörerna som vill skapa aktiviteterna
Skapa möjlighet för udda turistattraktioner
Handeln ska komplettera, inte konkurrera med, Grand samarkand.

Vilka är de viktigaste utvecklings‐ och framtidfrågorna för den kommunala verksamheten?
‐
‐
‐
‐
‐

Öka kultur och fritidsverksamheterna
Skola, utbildning (mindre klasser)
Fritidssysselsättning, skapa förutsättningar för föreningarna
E‐tjänster, för att vara tillgängliga dygnet runt
Vårt platsvarumärke, hur vi uppfattas på plats

Grupp 5 : Mia Gällring, Per Ribacke, Ulla Edholm, Mikael Johansson, Thomas Johnsson, Sofie
Magnusson, Monica Ranstad
1.Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta, som helhet i framtiden?
‐ Vad står Alvesta för?
‐ Skapa ny utbildning för konduktörer, tågförare, logistik m m
‐ Utveckla näringen i kommunikationerna
‐ Har vi utnyttjat våra kommunikationer, och vad vinner vi på det? Skapa nya möjligheter att skapa
nya jobb. Bli specialister på kommunikation.
‐Jobbfrågan
‐ Befolkningsökning ger förutsättning för nyare utveckling
‐ Brist på bostäder och näringslivslokaler
‐ Attraktivt boende, expander mot Växjö, eller längs stambanan
‐ Vi äger inte frågan om handeln
‐ Fler inflyttade ger ett attraktivare fritidsliv
‐ Öka invånarantalet, fixa fler bostäder,
‐ Skolan, nå visionen om Sveriges bästa skola
‐ Integrera våra invandrare på ett bättre sätt ‐ integrationsfrågan
‐ Ska vi utbilda så att medborgarna får jobb i regionen, kortare eftergymnasial utbildning,
pendlingsavstånd till många arbetsmarknader
‐ Rekreationsområde Åsnen, nationalpark
‐ Turism
Summering
‐
‐
‐
‐
‐

Attraktivt boende, både villor, hyresrätter, bostadsrätter,
Bostadsförsörjningsplanen är oerhört viktigt
Jobben ‐ vi kan ge förutsättningar
Öka antalet invånare, befolkningstillväxt
Utnyttja våra kommunikationer, kommunikationscenter

‐
‐
‐

Integrationsfrågor är mycket en utbildningsfråga
Måste få bättre självbild av Alvesta.
Vad ska vi bygga varumärket på, varför stolt över att bo i Alvesta, vad gör att vi känner
stolthet.

Allra viktigast
‐
‐
‐
‐

Boende, har vi inget boende att erbjuda så väljer personer annan boendeort, vi ska kunna
erbjuda alla boendeformer.
Förutsättningar för att få mer arbetstillfällen, fler jobb
Nyttja fördelarna med närheten till Växjö.

2. Vilka är de viktigaste framtids‐och utvecklingsfrågorna för den kommunala verksamheten i
Alvesta?
‐

skolan, en bra skola ger inflyttning, finns både vilja och potential,

‐

bra vuxenutbildning, kan då får studerande som pendlar hit, kan påverka arbetslösheten

‐

utbildning inom vård‐ och omsorg på vuxennivå, kombination BUI, dvs anställningar för att få
ungdomar att prova på våra olika yrken.

‐

sjönära boende

‐

turism

‐

prioritera bostadsförsörjningsplan

GRUPP 6

DE VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR ALVESTA SOM HELHET
1. Varierad bostadsbebyggelse för olika behov
‐ Radhus, hyreshus, villor i samma bostadsområden
‐ Tillgång till olika slags boenden både på landsbygd och i tätort
‐ Attraktivt boende mot alla kranskommuner
‐ Enkelt boende för ungdomar som vill flytta hemifrån
2. Motverka segregation och verka för integration av nyanlända
‐ Nyanlända elever på många skolor istället för koncentration på en enda
‐ Satsa på barnen, t ex stöd till nyanlända elever som anländer sent i grundskolan
3. Skapa företagsklimat för nya typer av företag
‐ Skapa förutsättningar för framtidsföretag, t ex e‐handel
‐ Medverka till conceptbyggande, mervärde runt framgångsrika företag i kommunen
4. Bidra till bättre fritid för barn och unga
‐ Skapa förutsättningar för utveckling av olika fritidsintressen
‐ Erbjuda meningsfull fritid för integrering av nyanlända
‐ Mer stöd till flickors intressen
5. Underlätta äldres livsvillkor mellan villan och servicehemmet
‐ Underlätta bekvämt boende som passar intresse och förmåga
‐ Skapa gemenskap och aktiviteter för att motverka ensamhet i närheten
6. Samverka för utveckling med kranskommunerna
‐ Bredda utbud och kvalité på service och tjänster
‐ Bygga ihop Alvesta kommun med attraktiva tillgångar i kranskommuner
7. Skapa levande centrum och tilltalande, vackra, hela och rena omgivningar, miljöer
‐ För en positiv upplevelse för besökare
‐ För trivsel i boende och utevistelse för invånare
‐ Som ett led i marknadsföringen av kommunen
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Vad uppfattar du som positivt med Alvesta kommun?
Svar/synpunkter från medborgare vid dialogträffar under februari-mars 2014
Varje person fick vid nio olika dialogträffar under två minuter fundera på vad de uppfattar som positivt med Alvesta kommun. Därefter
antecknade kommunens diskussionsledare svar som lämnades spontant. 71 svar/synpunkter lämnades.
Samtliga svar/idéer redovisas på de följande sidorna 2 - 4.
En översikt av svaren ger följande bild:
Det som deltagarna uppfattar som positivt är i fallande ordning:

Kommunikationer/geografiska läget
Närhet/storlek/enkelhet
Föreningar
Kommunala verksamheter
Natur/turism
Företagande/näringsliv
Övrigt

17 omnämnanden
15 -”11 -”9 -”
9 -”4 -”6 -”-
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Vad uppfattar du som positivt med Alvesta kommun?
Svar/synpunkter från medborgare vid dialogträffar under februari-mars 2014
Moheda
9 medborgare deltog vid det öppna mötet i Moheda den 18 februari. Plats var
Mohedaskolan. Svar som lämnades:
Kommunikationer
Äldreboenden
Naturen
Geografisk läget
Barnomsorgen
Alvesta
Mötet ställdes in.

Vislanda
6 medborgare deltog vid det öppna mötet i Vislanda den 20 februari. Plats var
Vislandaskolan. Svar som lämnades:
Kommunikationer
Natur och turism
Geografiska läget

Idrotts- och fritidsföreningar
12 representanter för föreningar deltog vid möte i Alvesta den 26 februari. Plats var
Kommunhuset. Gruppen blev indelad i två diskussionsgrupper. Svar som lämnades:
Grupp1
Geografiska läget
Tåg
Turism järnvägsknut
Aktiv landsbygd, levande kommun
Naturvärden
Huseby
Grupp2
Läget
Kommunikationer
Omsorgen
Kommunstorleken
Moheda Bio
Föreningsliv
Spånen/Hanaslöv
Varierande företagsstorlekar
Kulturutbud – musik m m
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Svensk Handel, Alvesta
16 personer från handelsklubben Alvesta hade möte i Alvesta den 27 februari. Vid
mötet genomfördes visionsdiskussioner i likhet med möten med föreningar,
medborgare etc. Plats var Kommunhuset. Svar som lämnades:
Närhet
Storleken
Geografiska läget
Potential
Friluftsliv

Ungdomar
8 ungdomar samt två anställda från fritidsgården i Alvesta deltog vid möte i Alvesta
den 4 mars. 4 av ungdomarna tillhörde ungdomsrådet. Plats var kommunhuset. Svar
som lämnades:
Öppen och tar till sig kritik
Fritidsgården, bra ställe för ungdomar
Many sports for young people
Bra bibliotek, bio

Alvesta, café Rönnedal
Ett 25-tal medborgare deltog vid det öppna mötet i Alvesta den 5 mars. Plats var Café
Rönnedal. Svar som lämnades:
Stationen, lätt att åka hit och åka härifrån
Simhallen/ombyggnaden
Språkcafé i biblioteket
Café Rönnedal
Närhet till naturen
Skolan – nära
Lätt att handla – nära
Hagaparken

Pensionärsråd, handikappråd
12 representanter för det kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet
deltog vid möte i Alvesta den 19 mars. Plats var Kommunhuset. Svar som lämnades:
Kommunikationer
Tillgängliga politiker
Byggnationer
Enkelhet och närhet
Bra föreningsliv
Nära och tillgängligt
Poliser på orten

Företagare
Ett 30-tal företagare inom Alvesta kommun deltog vid möte i Alvesta den 19 mars.
Plats var Folkets Hus. Svar som lämnades
Grupp1
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Kommunikationer
Tillgänglighet och nära
Många fina naturmiljöer
Tillräckligt stor
Hyfsat lätt att få tag i arbetskraft
Bra att bo i Alvesta, korta avstånd
Grupp2
Kommunikationer
Geografiska läget
Möjlighet till idrottsutövning
Rikt föreningsliv
Miljö, natur, sjöar, frisk luft
Närhet till ”allt”
Service, flera serviceorter
Smidighet
Goda parkeringsmöjligheter
Duktiga invånare
Rikt kulturliv

Synpunkt direkt via webben
Närhet till kontinenten och storstadsområden
Bredd på livskvalitet i kommunen
Sjöar, levande landsbygd, vacker natur, naturupplevelser
Tågknutpunkt
Svårt att hittills hitta något positivt
Förskolorna
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Vad kan göra Alvesta kommun mer attraktivt (boende-, besöks- eller företagsort)?
Svar/idéer från medborgare vid dialogträffar under februari-mars 2014
Varje person fick vid nio olika dialogträffar under tio minuter tänka igenom svar på vad som kan göra Alvesta kommun mer attraktivt (boende-, besökseller företagsort). Varje person fick ange vilka två förslag/idéer som känns mest angelägna/viktiga för kommunens utveckling.
453 svar/synpunkter lämnades. Samtliga svar/idéer redovisas efter sammanställningen.
En översikt av svaren ger följande bild:
De områden som fått mest röster på vad som kan göra Alvesta kommun mer attraktivt är i fallande ordning

boende/bostäder/byggnation
näringsliv/näringslivets förutsättningar
skola-förskola, utbildning
marknadsföring/information/varumärke
samarbete/enighet
kommunikation/trafik/infrastruktur
integration

52 röster
36 röster
25 röster
19 röster
8 röster
7 röster
7 röster

Därefter finns 18 ytterligare kategorier med färre röster eller inga röster alls
118 personer har deltagit i dialogträffarna.
Via synpunkt direkt genom webben under mars månad har 7 personer lämnat 28 svar/idéer på frågan (se sid 19 och 20).
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Vad kan göra Alvesta kommun mer attraktivt
(boende-, besöks- eller företagsort)?
Svar/idéer från medborgare vid dialogträffar under februari-mars 2014
Varje person fick vid nio olika dialogträffar fick under tio minuter tänka igenom svar
på vad som kan göra Alvesta kommun mer attraktivt (boende-, besöks- eller företagsort). Deltagarna skrev ned sina idéer på post-it-lappar, en idé/förslag per lapp. Därefter
sattes lapparna upp på en tavla och förslagsställaren informerade om sina tankar kring
förslaget. Idéer/förslag som sammanföll/hörde samman fördes ihop. Efter informationsdelen diskuterades förslagen och deltagarna gjorde en prioritering. Varje person
fick ange vilka två förslag/idéer som känns mest angelägna/viktiga för kommunens utveckling. 453 svar/synpunkter lämnades.

Moheda
Nio medborgare deltog vid dialogträffen 18 februari 2014, Mohedaskolan.
Bostäder, 7 röster
Flera lägenheter
Fler bostäder (inte minst ”senior boende”)
Kommunen trivsam att bo och arbetat inom
Boende
Fler lägenheter
Sjönära boende
Boenden tomter
Tankar om äldreboenden
Näringsliv, näringslivets villkor, 3 röster
Få in mer företag
Gnosjömodllen i företagandet
Utnyttja det gynnsamma läget och marknadsföra sig bättre i samarbete med näringslivet
Trafik och kommunikationer, 2 röster
Bättre trafikplanering
Kommunikationer även utanför tätorterna
Mer annonsering och vägvisning till attraktiva platser i kommunen
Se till att kollektivtrafiken inte försämras (bussar försvinner till förmån för tåg)
Skola, förskola, 2 röster
Förskolor/skolor
Stabila skolor
Bra skolor och dagis
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Marknadsföring och information
Kraftig marknadsföring av kommunen som talar om kommunens möjligheter för att öka
inflyttning
Marknadsföring i Holland/Tyskland, ja i hela Europa till turister, företagare och de som
vill flytta
Samarbete med resebolag och bussarrangörer på riksplanet
Föreningar, föreningsliv
Stöd till föreningsverksamhet
Föreningslivet
Övriga idéer/förslag
Samarbete med grannkommuner, främst Växjö
Låg kommunal skatt
Bättre samarbete kommunmatinköp och närproducerat, ny organisation
Ta hänsyn till invånarna i kommunen

Alvesta
mötet ställdes in

Vislanda
Sex medborgare deltog vid dialogträffen 20 februari 2014, Vislandaskolan.
Boende, 6 röster
Attraktiva bostäder
Attraktiva byggklara tomter, bostäder/industri
Boende – utveckla Torne
Bostäder för nyanlända
Sjönära bostäder
Fler bostäder
Tomtmark
Lägenheter
Fler hyresrätter Vislanda
Näringsliv, 3 röster
Stödja småföretagandet
Turism/marknadsföring, 1 röst
Positiv marknadsföring
Turistkarta
Huseby paket
Besök tursithemsida tillsammans med Växjö
Bättre marknadsföring
Huseby, Åsnenområdet bättre marknadsföring året runt
Banvallsleder (cykel)
Utnyttja den inköpta flygplatsen för evenemang
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Kommunikationer, 1 röst
Utnyttja de nya kommunikationerna i Vislanda för marknadsföring
Gång- och cykelväg till kyrkan
Allmänna vägar, stöd till enskilda vägar
IT/bredband, 1 röst
Bredband till alla
IT-infrastruktur
Samlingslokaler/mötesplatser
Attraktiva mötesplatser
Mötesplatser
Samlingslokal
Utbildning
Utbildning
Ekonomi
Ekonomi
Information/planering
Tidiga informationsmöten för invånarna vid förändring
Övrigt
Försköna brända tomten

Idrotts- och fritidsföreningar
12 representanter för föreningar deltog vid möte i Alvesta den 26 februari. Plats var
Kommunhuset. Gruppen blev indelad i två diskussionsgrupper. Svar som lämnades:
Grupp1
Boende, 4 röster
Varför flytta till Växjö när du kan bo i Alvesta kommun?
Bostäder bör byggas (billiga)
Gång- och cykelvägar till bostadsområden, - barnvänligt, - trafikplanering
Utveckla området runt/utmed Salen, t ex gång/cykelstråk, bro över vid ett smalt ställe
Ledig villatomter
Kombinationen bra boende, lägenheter, service, bra kulturutbud, naturnära, bra skola,
god trafikplanering, bra kommunikationer
Byggfärdiga tomter före boende och företag i hela kommunen, rabatterade
Näringsliv, 3 röster
Företagslots (näringslivschef)
Lediga industritomter
Locka hit företag att etablera sig
Utveckla företagsverksamhet i norra kommunen viktigt
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Samhällsplanering, 2 röster
Utveckla stationsområdet på ett mer aktivt sätt, det passerar ca 1 milj. människor/år
Utveckla järnvägsparken med en scen, servering på sommaren
Ta till vara de resurser so finns i anslutning till det nya Spåningslandaområdet,
ridklubb, Hansalöv, rekreation
Utöka bussförbindelser på landsbygden, tidsanpassa till tåg vidare till buss Växjö
Tolg-modellen för samåkning
Marknadsföring/information, 1 röst
Marknadsför järnvägsknuten
Utveckla marknadsföringen av kommunen i landet
Förädla den turism som finns idag, utveckla
Marknadsför föreningsliv, sportanläggningar, kommunikationer
Samarbete, 1 röst
Samarbeta med gränskommuner, -nära skola, -nära service, -kommunikation som
möjliggör boende
Föreningsliv
Uppskatta frivilligarbete i föreningar
Politiker och tjänstemän mer insatta i föreningsproblematik
Konstgräs i Alvesta för fotbollen, ungdom och senior
Integration, 1 röst
Integrera invandrarna i samhället/föreningar (ensamkommande flyktingbarn)
Invandraraktivitet (Jozzily)
Stödfamiljer för ensamkommande flyktingbarn
Övriga idéer/förslag
Mer stabilt politiskt
Konferenser
Värna naturen för rekreation, undvik storstadstänket
Värna om dagis och skola på landsbygden

Grupp 2
Boende/byggande, 2 röster
Olika typ bostäder, lägenheter hyresrätt, lägenheter bostadsrätt, villor
Bostäder
Mer byggande
Bostäder
tomter för nybyggnad i Spåneneområdet
Attraktiva tomter
Bostäder
Bygg fler lägenheter, bostäder framförallt till äldre
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Arbetstillfällen/företagande, 2 röster
Behålla affärerna i centrum
Arbetstillfälle
Bättre affärsliv
Arbetstillfällen
Möjliggör fler företag
Bra skola, 1 röst
Bra skola
Sporhallar, 1 röst
Större sporthall 70 x 35 ex fullstor
Sporthall
Isbana i Moheda
Idrottsanläggningar av hög kvalitet
Skyltar om skidspår i el-ljusspåret
PR, Huseby m m
Förstärka profileringar av kommunen
Konferenscenter läget för södra Sverige
Huseby bruk
Huseby PR
Hanaslöv
Fysisk planering
Rensa upp dåliga ”hus”
Infarter till Alvesta
Promenadväg runt Salen
Infarterna till tätorter bedrövliga (enda positiva Gemlavägen)
Utnyttja Salens närhet i Alvesta för bostäder, kaféer m m
Idrott
Ta vara på duktiga idrottare, en ”morot”
Ta vara på all (idrotts)ledare
Övriga idéer/förslag
Bredband till alla
Bättre lånevillkor för ungdomar
Rulltrappor inglasning resecentrum
Bättre vänortsbesök
Levande landsbygd, butiker……..
Samlingslokal i Vislanda
Samarbete i musiklivet bl a musikskolan – musikkåren
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Svensk Handel, Alvesta
16 personer från handelsklubben Alvesta hade möte i Alvesta den 27 februari. Vid
mötet genomfördes visionsdiskussioner i likhet med möten med föreningar,
medborgare etc. Plats var Kommunhuset. Svar som lämnades:
Kategorin ”Mindre gnäll” ville inte gruppen lägga röster på utan menade att det ska
vara en självklarhet. De förslag/Idéer som lämnades var:
Mindre gnäll
Vänd ”den negativa trenden”! Sluta gnälla, analyserar ”vem som är skyldig” å tag steg
i framtiden
Bättre samverkan vid arrangemang/evenemang; det gör att det tar mindre kraft och
energi från alla
Centrumutveckling, 8 röster
Försköna centrum, vi har fina byggnader vid järnvägen, ljuskonst?
Mer krut på att göra samhället vackert – träd och växter
Besökare. Gör en mer utvecklande centrumkärna –lekplats, -handelsbodar vid
järnvägsparken
Småstadens charm. Gör Alvesta charmigt. Tror det blir ett mysigt utflyktsmål
Touchscreen vid järnvägen. Informera resanden om närheten till centrum
Salensjön – ta tillvara på läget och vattnet
Mer aktiviteter
Rikt handelsliv, stort utbud av butiker, bred inriktning
Arbeta mer med konsten. Två gallerior/utställningshallar. Utnyttja det?
Mötesplatser, 7 röster
Gamla handels(marknad)platsen
Ta vara på Alvestas fina natur. Gör parker, badplatser etc mer attraktiva. Bro över
Salen. Lysen i elljusspåret t ex
Gör kommunen mer tillgänglig. Kommunen ses som ett oåtkomligt skämt. Mer
fokuserad på intern pajkastning.
Skapa bra forum för entreprenörskap & nyföretaganden ”företagsfabrik”, ”drivbänkar”
Lätt att parkera bilen
Bro över Salen
Fler uteserveringar
Ljussättning i centrum, så att det känns gemytligt och säkert under mörka perioder
Bygga en scen i järnvägsparken
Lekplats i centrala Alvesta Kommun
Ett attraktivt och livfullt centrum, scen, lekpark m m
Naturliga mötesplatser (järnvägstorget)
Badplats vid Salen
Modernisera centrum, lampor – jul, som i Malmö
Förnyelse av järnvägsparken, så att det inte blir bara missbrukare där
Järnvägsparken t ex glasskiosk, lekpark
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Boende, 5 röster
Attraktiva tomter
För boende: markandsför att vi har bra skolor (grund), bra tomter för barnfamiljer
Bygga mer
Mera bra centrala boenden till äldre som vill sälja villan
Få mer barnfamiljer att flytta hit
Ta vara på järnvägsknutpunkten. vända det till vår fördel.
Erbjud ungdomar attraktiva boendealternativ. Subvention?
Ta hand om det som finns, 5 röster
Ta vara på att bättre utnyttja sjöläget
Ta vara på stationen – vad blir det i biljettbutiken?
Kanske använda stationen som ett gemensamt ”skyltfönster” – karta för all handel i
Alvesta Kommun
Tillgängligheten in till samhället – inte lätt att hitta till byn pga av enkelriktning m m
Inventera hela näringslivet aktivt. Återanvänd infon konkret och direkt. Skapa
moment!
Vi har bra handelsutbud men det saknas fortfaradnen branscher
Stationen/marknadsföring, 3 röster
Att marknadsföra det som faktiskt finns
Informera om Alvesta kommun på olika besöksmål, t ex Huseby
Att lyfta det positiva
Gör bättre entréer till Alvesta. Rusta upp fastigheter, ”Välkommen till Alvesta” osv
Vid marknadsföring av kommun, boende etc. Tala om vad som finns i Alvesta i stället
för att tala om att det är nära till Växjö
Besökare. Bättre kartor och marknadsföring utanför stationshuset
Ta vara på de goda kommunikationerna till Alvesta som kan leda till handel med
mindre stress t ex
Marknadsföra Alvesta vid infarterna bättre
Marknadsföring – locka folk till Alvesta, bo, jobba, handla etc (ta vara på alla som
jobbar här så att de vet vilka affärer och dyl)
Stationen, alla tågbyteresenärer
Förstärk Allvestas varumärke/rykte
Marknadschef
Besökare. Marknadsför hur lätt det är att ta sig hit/lätt att parkera
På ett bättre sätt möta alla tåg- och bussresenärer välkomnade
Exponera Alvesta som ”småstaden som har allt”. Stick ut hakan! (jobba i soc. medier)
Presentation av Alvestas utbud i stationshuset eller utanför

Ungdomar
8 ungdomar samt två anställda från fritidsgården i Alvesta deltog vid möte i Alvesta
den 4 mars. 4 av ungdomarna tillhörde ungdomsrådet. Plats var kommunhuset. Svar
som lämnades:
Utveckla skolan, 6 röster
Göra så att skolan ser roligare ut (Grönkulladskolan)
Skåp på Grönkulla
Ny gymnasieskola i Alvesta Kommun
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The school
A place to communicate with people for ex. talking in Swedish to learn the new people
the language fast
Integration, 5 röster
In Allbo lärcenter all the student want to move from it, they want to study with
Swedish students. The best way for them to study in Växjö
Make place for adualt people for ex from age 18 – 21 or maybe 22
I think it’s not good to live only imgrate in Rönnedalsvägen because they have to
know the culture of Sweden
Sommarjobb, 4 röster
Utveckla sommarjobb, alla bör få
Fler sommarjobb
Fler sommarjobb iaf i årskurs 8
Fler sommarjobb
Fritid/kultur, 2 röster
Ta vara på, utveckla spontanidrottsplatsen, skateparken för det är många ungdomar
som använder de
Sporthall i Moheda
Lekpark i Moheda
Mer kulturaktiviteter för unga, utveckla kulturens hus ihop med fritid
Miljö, 2 röster
Utveckla återvinningssystem (sopsortering)
Ungdomsrådet, 1 röst
Ta vara på ungdomsråd, -uppmuntra, -lyft upp/fram, -bjud in
Boende
En boendekommun som är öppen för alla. Fungerande utbildning för människor som
har det svårt.
Bostäder för studeranden i t ex Växjö men även omgivning eftersom att det är väldigt
dyrt att bo inne i Växjö, för fler studerande att bo i Alvesta
Övriga idéer/förslag
Utveckla gång- och cykelvägar
En kommun där det finns väl fungerande vårdcentraler, brandstationer och poliser
Grand samarkand i Alvesta

Alvesta, café Rönnedal
Ett 25-tal medborgare deltog vid det öppna mötet i Alvesta den 5 mars. Plats var Café
Rönnedal. Svar som lämnades:
Bostäder, 17 svar/synpunkter
Fler lägenheter
Lägenhet
Bygga flera bostäder. Biligare kort till gymet
Text med arabiska (?) bokstäver
Jag har ingen lägenhet
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Fler och bättre bostäder
Stora nya lägenheter
Vi behöver mer mark för att plantera några grönsaker i vår och sommar
Större lägenheter
Bygga nya bostäder, sätta övergångsställe framför familjhouse, vi vill svenska
personer som deltar mina samling för att stärka språket
Vi behöver många lägenhet sa att nu Alvesta har komit många familjer från olika
länder
Rönnedal behöver reparera lägenheterna
När man projekterar för nya bostadsområden, bygg förskola i området först – det
lockar unga barnfamiljer
Större lägenhet
Attraktiva lägenheter även på mindre orter
Jag tycker att Alvesta behöver nya byggnar, barnen behöver aktivitet som spelar
fotboll eller ex sporthall

Skola-barnomsorg, 11 svar/synpunkter
På alla nivåer arbeta för en förskola/skola av god kvalitet.
Bygg ut, satsa
3 timmar på SFI räcker inte
Utveckla SFI
Satsning på skolor och förskolor – våga satsa på nybyggnationer av detta! Alla
behöver lyfta skolan för bättre resultat
Hög kvalitet på skolorna – centralt/viktigt för att flytta till Alvesta
God barnomsorg tillgänglig även på kvällar helger
Fokusera mer om barn och ungdomar och sänkar elever i klasser
Vi vill ha många lekplatser därför att Alvesta har nu komit många familjer från
Somalia
Vi vill islamiksa skola i Alvesta finns dagis bara barnen gå till Växjö för att islamiska
skola!
Mer barn aktiviteter

Mötesplatser/föreningsliv, 6 svar/synpunkter
Fler arrangerade mötesplatser mellan oss kommuninvånare där vi får möjlighet att
”bygga” Alvesta tillsammans
Utveckla stationsområdet som mötesplats t ex café  Sjöparken
Fortsatt stöd till föreningslivet
Fortsätta värna biblioteket
Fånga ungdomars intressen – olika aktiviteter
Elljusspår – belysning även i 2,5 km

Vård-omsorg, 4 svar/synpunkter
Satsa på åldringssvården
Tandläkare, tandtekniker för hjälp människor
Äldrevården måste byggas ut
Vårdcentralen stänger kl 5, varför

Kvinnofrågor
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Kvinnor som bor har inte ubhållsbestånd och de behöver någon känner vad de hälls
och prata me de
Simklass för kvenor
Vi kan träffa kvinnor och skriva vad som vill gör på framtiden och vad de behöver
Vi behöver någon som svara på många frågor och några saker behöver vi är förstår
jag skulle vilja ha hjälp att få jobb på sommar
Samverkan/samarbete
Utveckla samarbetet med Växjö, som är magneten
Utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet
Arbeta aktivt för samarbete med V-ö kommun

Företag/arbetsmarknad
15 fabriker i Alvesta men kan inte hitta ett jobb!
Fortsätt satsa på företagens möjligheter
Praktikplats
Fler jobb
Ge personer och företagen mer stöd på alla sätt

Integration
Arbeta med att utveckla förståelse för olika kulturer – skapa MÖTESPLATSER
Invandrare och placering i kommunen
Olika demokratiprojekt

Utvecklingsåtgärder/marknadsföring
Hur ser ”berättelsen om Alvesta” ut? vad är unikt? vad vill vi lyfta fram? hur få folk
att hoppa av tåget och stanna här?
Sprida positiva budskap om Alvesta – lyft fram allt bra som görs
Marknadsför Alvesta för turism – inom Sverige – utlandet, -rörligt friluftsliv, -Huseby,
-Kronobergshed
Långsiktig boendeplan, utveckla Huseby året om, förbättra miljön på kommunens
lekplatser, försköna Spånens badplats, bygg bastu, utveckla Hanaslövsområdet även
för sommaraktiviteter (rodelbana etc)

Övrigt
Vi behöver billiga biljetter tåg – buss
Stora butiker (kläder- skor)
Att sänka skatt är bra idé för att Alvesta kommun blir mer attraktivt
Vi vill ha bättre återvinning
Minska lastbilstrafiken genom Alvesta
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Pensionärsråd, handikappråd
12 representanter för det kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet
deltog vid möte i Alvesta den 19 mars. Plats var Kommunhuset. Svar som lämnades:
Omsorg-vård-boende, 10 röster
Förstärk med mer personal på sjukhem m m
Förstärka personal till Äldreomsorgen, blir bättre vård och trivsel
Öka hemsjukvården
Mer boenden till äldre (korttidsboende)
Bygg ett seniorboende
Bemötande inom omsorgen
Äldreboendet
Bostäder för de som ska sälja sin villa. Korttidsboendet, seniorboende
Utveckla äldreboende lägg det centralt så alla kan ha nytta av det
Äldreboenden central seniorboende
Mer handikappbostäder
Handikappbostäder, serviceboende
Äldre på landsbygden
Boendefrågan för äldre
Skola-förskola, 5 röster
En bra skola/barnomsorg. Börja med små grupper öka efter ålder
Fler utbildade lärare så att barnen får lära sig bättre
Lärare fler och mindre klasser blir gladare elever
En bra skola och omsorg ger en attraktiv kommun. Det ökar inflyttningen, och folk bor
kvar
Reklam för bra dagis. Bra familjer att flytta till. Ej så stora köer som i Växjö t ex
Förbättra skola utbildning
Näringsliv-företag, 5 röster
Upprustning av Ullmans lokaler, försök få dit något företag, underlätta företagare för
etablering på orten
Försök att få hit nya företag
Arbeta aktivt för fler företag
Integration, 2 röster
Ta vara på kunskaperna hos invandrarna så de kommer in i arbetslivet och vår kultur
Enig utåt, 1 röst
Minska pajkastningen
Mer positivt i Smålandsposten, ger dålig bild av Alvesta
Politikerna arbetar tillsammans och inte i tidningarna
Bättre enighet inom kommunen
Få tjänstemän och politiker att ”tala samma språk”
Föreningsliv, 1 röst
Föreningsliv – underlättar för dessa med ekonomiskt stöd, särskilt med tanke på
ungdomarna. Samlingsplats för ungdomarna
Bidrag till pensionärsföreningar. Pensionär är en viktig väljare
Ta vara på sjöar, stugby och badplatser ex Moheda
Satsa på ungdomarna öka sportintreesset, bra med ny simhall, träningslokaler,
sporthall

Sida 14 av 20

Gymnastikförening, idrottsföreningar
Elljusspår ska vara väl underhållna, lamporna byts, underlaget behöver förbättras –
stenmjöl. Boende som söker villa frågar: finns det elljusspår, hur är skolan,
föreningsliv
Boende
Fler hyreslägenheter
Flera byggnader för invånare som vill flytta hit
Fler boenden på landsbygden
Boendefrågan för de som pendlar
Mer reklam att det finns tomter tillhanda i Alvesta kommun. Billigare än i Växjö
Kommunikationer
Bättre genomfartsled
En ny genomfartsled så att trafiken inte ska gå genom Alvesta Kommun Järnvägen.
Biljettförsäljning skall vara kvar
Trygghet
Utöka polisen. Folk känner sig trygga

Företagare
Ett 30-tal företagare inom Alvesta kommun deltog vid möte i Alvesta den 19 mars.
Plats var Folkets Hus. Svar som lämnades
Grupp1
Näringsliv-turism, 17 röster
Företagslots
Satsa på turism
Satsa på näringslivet
Satsning på att utveckla det befintliga näringslivet
Nätverksbygganden mellan företag
Långsiktig kompetensförsörjning tillverkande industri
Skapa ett gott företagsklimat
Stärka handeln på Storgatan
Tillgång till utbildad arbetskraft  strakare näringsliv
Utveckla samarbete/nätverk med företag, även de som ”konkurrerar”  allt är ju
attraktivt för någon/några
Näringslivsansvarig
Ge företag en sporre att starta här! Hjälp att utvecklas!
Besöksort – ta vara på knutpunkten behåll turistbyrån nära stationen – kompetent
personal både på turistbyrån och året runt. Bra med dammsugning av bo-äta-göra och
idéer och vårda det nätverket
Etablering av verksamheter som har stor nytta av de goda kommunikationerna
Satsa mer på närproducenter (inom kommunen), ge företagen en möjlig chans att
utveckla inom olika produkter t ex bidrag m m satsa på jordbruken och turism
Förstärka lokala företagare med annonsen på järnvägsstationen
Lätt och smidigt att få svar på frågor, tillstånd m m från kommunen
Utveckla samarbete mellan befintliga organisationer och företag som finns i
kommunen
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Ökat social företaganden (gott samarbete kommun – företag för bästa
resultat/resursutnyttjande)
Boende, 7 röster
Fler valmöjligheter av boende. Typ attraktiva bostadsrätter
Öka andelen som både bor och arbetar i kommunen
Mer bostäder i de mindre orterna
Öka olika boendeformer med bättre hyra
Beskriv med beräkning på vad man tjänar på att bo i Alvesta, Vislanda, Moheda
jämfört med Vikaholm Lugnet i SEK + service, skolor, barnomsorg, äldreboende m m.
Den enkla ”staden”
Lägenheter för seniorboende
Boenden! (hyresrätt, bostadsrätt, tomter)
Variation i boenden, mångfald invånare, mångfald boende
Förbättra boendet. Fler lägenheter till allmänheten
Bra bostäder i olika prislägen & upplåtelseformer
Fler bostäder till yngre/familjer
Attraktiva boenden som utnyttjar närhet till skog och vatten
Mer utbyggnad av bostäder
Attraktiva ungdomsboenden
Attraktivt boenden i alla segment – bostadsrätter –hyresrätter – villatomter

Marknadsföring/information, 7 röster
Bygg ut/bygg om resecentrum jfr med –Nässjö, -Hässleholm
Sätt Alvesta på kartan, nationalparken Åsnen, turismen, utveckla marknadsföringen
Information om Alvestas möjligheter i anslutning till stationen. Använd som
skyltfönster
Utveckla samlad bild av natur-kulturmiljöer (varierande
naturmiljöer/fornminnen/medeltidskyrko/hembygdsgårdar/Huseby/västraÅsnen m m)
Turistinformation. Hur fungerar den?
Aktiv marknadsföring av kommunen
Ökad informativ hemsida ansökningar, blanketter osv tider……
Hur hittar man till Alvesta? som turist varför välja Alvesta. Utveckla hemsidor,
profilering, varumärke –Tyskland, -Danmark, -Holland vända sig till
Alvesta en del av? Vilken helhet? Vö Småland
Ett stort riks/utvecklingsprojekt som visar att vi vågar
Tag fram broschyrmaterail på alla fritid och sport –anläggningar (glöm ej heller typ
cykel-vandringsleder etc)
Utveckla samverkan mellan Industry och besöksnäring
Erkänt bra skolor. Lärartäta. Argument för barnfamiljer att bo här
Utveckla imagen om Alvesta som en lättillgänglig plats att leva på
Mer parkeringsmöjligheter i centrum
Attraktiv natur, i tätorterna, nära till naturen landsbygd skog Bjurkärr m m, värna våra
stränder, friluftsområden
Ta vara på marknadsför/hävda ”guldkornen” natur, kommunikation, närheten
Attraktiva infarter

Politik och samarbete, 6 röster
Ökat gränsöverskridanden samarbete
Positivt tänkande i ledningen – lyssna
Skatt – Växjö
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Samarbete med Växjö istället för konkurrens
Skapa politisk enighet med mindre tjafs o pajkastning  påverkar positivt/negativt
Större satsning på de enskilda samhällena i kommunen (sluta se Alvesta som
”centralort”)
Slå samman med Växjö
Förstärk kommuninvånarnas delaktighet/förståelse  samarbete

”Image”, 2 röster
Det måste se BRA o TREVLIGT UT. Hur?
Positivt ansikte. Helt, städat rent. Boenden, industri dvs alla fastighetsägare ska vara
med
Liknanden detta initiativ inför planarbeten inte efter med enbart samrådsmöten.
Samlad kraft, initiativ
VÄRDEGRUND Etik o moral gemensam för gott samhällsbygge . - Mindre
skatteintäkter, svåra fördelningsfrågormångfald kräver grund för bemötande
Tankesmedja Välfärd Alvesta. Smaka på ordet ”förvaltning” utvecklingsarbete kräver
fokus på problemlösning, kreativitet och entreprenörskap
Att vi ska ge barn o gamla, bra svensk mat
TYDLIGHET jfmf undersökning popularitet Försäkringskassan – Skatteverket
Mer kunskap om nätverkande och förändringsarbete/processer

Omsorg, 2 röster
Bygga fler gruppboenden för funktionshindrade
Införa LOV upphandlingar

Kommunnamn, 2 röster
Nytt namn Aringsås kommun

Skola-förskola
Satsa vidare på att få en bra skola, förskola, grundskola, gymnasium: andra kommuner
istället
Bättre skolor till gymnasievalen, ökat antal kurser
Skapa profilerade eftergymnasiala utbildningar
Tillgång till bra barnomsorg under ”flexibel” tid
Fokus bra grundskola
Diskutera/utveckla någon nischad kvalitetsutbildning, ex
idrott/musik/hantverk……”spets-SFI”….?
God kommunal service  inflyttning, -barnomsorg, -skolor med bra resurser, -vård
och omsorg, -fritidsaktiviter
Skolor som motsvarar arbetskraftsbehov i näringslivsstrukturen och
befolkningsstrukturen

Kommunikationer, 1 röst
Öka satsningen på fiber till landsbygden
Transparent kommunikation Alvesta – Växjö
Förstärka trafikförbindelser till landsbygden
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Öka underhåll till enskilda vägar

Energi, 1 röst
Vi ska satsa på energi, -solenergi, -biogas

Fritid-föreningsliv, 1 röst
Mer aktiviteter till barn, ungdomar och vuxna
Fritidsaktiviteter, bl a stöd till föreningarna

Integration
Undvik segregation Alvesta – Växjö, inom Alvesta påverka skattekraften då många
resurssvaga samlas
Kreativ integration
Ta lite mindre asylinvandrare
Arbeta mer med integrationen

Grupp2
Varumärket, 5 röster
Positiva tidningsartiklar som även är sakliga och har framåtanda
Positiva artiklar i media
Mer positiva nyheter i media
Samarbete, införliva Alvesta i Växjö
Skapa ett bra politiskt klimat mellan partier
Kommun måste vara mer positiv, aktiv mot företagandet
Utveckla en respektfull dialog mellan beslutsfattare och
kommuninvånare/verksamhetsutövare
En tillgänglig kommunledning som effektivt kan ta hand om intressenter för
nyetablering av företag och utveckling av befintliga
Utväckla positiv andan bland invånare i Alvesta Kommun
Alla fritidsområden och yttre miljön attraktiv
Boende, 4 röster
Alltid finnas tomtmark och industrimark planerad så det ser inbjudanden ut
Förstärk bostadsbyggandet på mindre orter och byar
Hålla en för kommunen lagom nivå av invandrare
Ta vara på byggnader (äldre)
Erbjuda attraktiva tomter
Fler byggklara tomter för enbostadshus marklägenheter m m samt för industrier
Attraktivt boende för t ex +60, hyresr, brf, annars flyttar vi till Växjö
Då orter ”lider” av närheten Växjö vad gäller flerbostadshus måste AllboHus förmås
att hålla igång nybyggnation av lägenheter
Infrastruktur, 3 röster
Vänd körriktning på Storgatan från Willys till järnvägsparken och gör den attraktiv, t
ex torg
Cykelleder
Utveckla trafikstyrningen
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Lägre kommunala avgifter fjärrvärme m m
Väg 126 genom Alvesta vårt ansikte utåt för förbipasserande
Bra cykelbanor/leder
Förstärk enskilda vägnätet för företagande på landsbygden
Tätare kommunikationer mellan Alvesta/Växjö

Näringsliv, 3 röster
Lotsa väntande resenärer till att handla, fika, upptäcka Alvesta Kommun
Attraktiv uteservering i centrum, utveckla centrum
Servicegraden vid bygglovansökningar

Turism, 2 röster
Utveckla turismen inom Åsnenområdet
Ta vara på landsbygden som resurs och landskapets skönhetsvärden
Låt nationalparken Åsnenutvecklingsmässigt täcka större delen av kommunen
Verka för utveckling av turismen

Landsbygd, 1 röst
Värna om landskapsarkitekturen – bebyggelse kontra natur

Marknadsföring-kommunikation
3 000 – 5 000 resenärer/dag, reklam om vilket utbud Alvesta har, affärer, fritid
föreningar m m
Ta vara på kraften hos ideella grupper
Lyft fram guldkorn som kan vara intressanta i marknadsföring
Nya välkomst hälsningar till Alvesta kommun
Tydliga informationstavlor –fritid, -företag, -små orter
En person som kan vara samordnare mellan olika föreningar för att anordna
Alvestadagar
Utnyttja resurser som finns i Alvesta kommun, sjön, badplatser

Skola
Genomtänkt långsiktig plan för skolorna
Skola
Se till att framförallt beslut inom skolan sker långsiktigt så intressenter att flytta hit
känner trygghet

Övrigt
Utveckla energi
Ta vara på ungdomarnas musikintressen (the Station????)
Trygghet
Fik i SMP-lokalen
Lekplatser i centrum bl a
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Synpunkt direkt via webben
Spinna vidare på att landsbygden i Alvesta kommun ska vara levande framför
centralorten Alvesta
Samtliga hushåll ska ha moderna kommunikationer. Kommunen tar ansvar för att
fibernätverk byggs ut där "byalag" inte har kommit igång
Samtliga "serviceföretag" med handel, post, bensin osv ska fungera och vara
livskraftiga. Kommunen ger dem extra cervicefunktioner som kan vara ett stöd för
överlevnad
Bättre avtal med grannkommunerna för människor som bor närmare en annan
kommun än Alvesta Centralort. Avtal för skola, omsorg mm
Skapa fler flexibla sätt för kommunala funktioner
Miljötänkande. Riktigt, riktigt modern miljöteknik som solkraft osv. "närodlad kraft"
Kultur i kulturbygd! Kommunen är full av hembygdsgårdar, bygdegårdar, skolsalar,
kyrkor, föreningslokaler..... fokus ska vara på att fylla dessa lokaler med liv. Tänk:
Först i bygden, sen i centralorten!
Våga samarbeta med grannarna. Bor man i Odensjö så känner man mer gemenskap
med Vederslöv än med Alvesta!
Information om vad som händer i Alvesta måste komma ut till allmänheten
Mötesplatser. Alvesta har knappt några mötesplatser. Vi måste kunna träffas och
utbyta erfarenheter (god väg till bl.a integration)
Invandring. Mer information till invånare när det kommer hit nya människor, t ex
"byamöte" med information om land, kultur osv innan nya flyktingar kommer.
Upprätta äntligen en ny kvalitetsfull översiktsplan som, i motsats till den föregående,
innehåller tydliga visioner med tydliga mål och delmål. Politiker och tjänstemän i
Alvesta behöver tydliga och bra styrdokument.
Starka relationer med Växjö som regionens tillväxtmotor, synergieffekter.
Attraktiva boendemiljöer, seniorboende enl bovision
Lekplatser på strageskiska platser som utmärker sig ( lekmiljöer av spännande och
nyskapande karaktär) Utveckla den populära badplatsen vid Spånen, bastu,
omklädningsrum ,hopptorn, på sikt kallbadhus.
Utveckla Hanaslövsområdet till att även användas sommarhalvåret, sommarrodel etc
Hårdbelägg och trädplantera"potatisåkern" (parkeringen) mellan Folkets hus och ICA.
Skippa visionerna (som oftast bara blir vackra ord) och gör konkreta förslag som ska
genomföras under säg en femårsperiod
Led bort den tunga trafiken från Allbogatan och Moheda centrum. Bygg äntligen
rondellen Allbogatan/Värnamovägen
Förbättra kvalitén (närodlat, ekologiskt) på all "kommunal" mat.
Bygg äldrebostäder i Alvesta centrum 2016
Reducera antalet kommunalråd till 1, kommunstyrelsen till 7 och fullmäktige till 30
ledamöter. Banta övriga styrelser och nämnder.
Inled verklig samverkan med Växjö kommun med målet samman-slagning 2022.
Politiker som lägger ner hinken och spaden, kliver upp ur sandlådan, enas över
gränserna, ser till att sköta sina uppdrag på ett sätt som är värdigt förtroendevalda
politiker och ser till att överenskommelser i vart fall gäller en hel mandatperiod!
Då tar ni vara på folks förtroende, förstärker kommunens attraktionskraft vilket leder
till en positiv utveckling och mer resurser till våra gemensamma åtaganden
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Idag finns det en stor outnyttjad yta ( gamla marknadsplatsen) bakom netto och intill
resecentrum. var för kan man inte göra om den till bad och båtplats, kanske ett litet
Cafe/kiosk sommartid?
Idrottsanläggningen Virdavallen med fotbollsplaner, Hockeyarena, Tennisbana borde
få ett lyft och fräschas upp totalt. En konstgräsplan istället för grus, hockeyarenan med
sittplatser och bättre komfort isoleringsmässigt?

