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Minnesanteckningar
Invånardialog Moheda, tema skola, bostäder och trygghet
Plats och tid:

Mohedaskolan, matsalen, Moheda 2017-11-07, kl 19.00 – 21.20

Närvarande:
Ett 30-tal invånare från Moheda med omgivningar samt Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,
Thomas Johnsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Tjänstemän kommunen: Magnus Wigren, bitr förvaltningschef förvaltningen för samhällsplanering, Magnus Fransson, VD AllboHus, Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef,
Kjell Rosenlöf, utvecklingschef, Carsten Wulf, förvaltningschef utbildning, Hans Tannerfalk, rektor
Tjänstemän Polisen: Jonas Eek, lokalpolisområdeschef, Svante Petersson, kommunpolis för
Alvesta kommun

Bakgrund invånardialog
Kommunen har bjudit in invånarna i Moheda med omgivningar till informationer och
samtal med kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat skola, bostäder och trygghet. 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, Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson från kommunstyrelsens ledning hälsar välkommen och presenterar sig samt närvarande tjänstemän och representanter för det lokala fastighets- och byggföretaget Smäckens Fastighets AB.
Tema skola
Per Ribacke informerar om den påbörjade och fortsatta planeringen för en utbyggnad
av Mohedaskolan samt bibliotek och sporthall. Matsal och kök är redan klara. 15 nya
klassrum kommer att tillskapas i en byggnad med två våningar samtidigt som hyrda
moduler kommer att avvecklas. De nya klassrummen och ett nytt bibliotek på skolans
framsida ska vara klart våren 2019. Året därefter 2020 beräknas den nya sporthallen
vara klar, vilken kommer att dockas ihop med den befintliga gymnastiksalen. Hallen
kommer delvis att vara i två våningar, ha läktare för över 200 personer samt utrustas
med hiss. P-platser för skolan flyttas och iordningställs vid sidan av nya sporthallen
mot Klintaskogen.
Den totala investeringen är budgeterad till 92 mkr.
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Tema bostäder
Magnus Wigren och Magnus Fransson informerar om kommunens bostadsplanering
och konceptet Basbo-hus. Basbo-Hus har upphandlats för att kunna erbjuda moderna
lägenheter med god basstandard för så låga hyror som möjligt. Produktion har nyligen
startats med lägenheter i Vislanda. På tur är sen Alvesta och Moheda.
Det är ont om byggbara tomter i Moheda. I Moheda-Ryd finns sju stora tomter, men
där är redan 10 i kö. Ett nytt område i Moheda för möjliga nya tomter är i ett inledande
planeringsskede.
Björn Kjellsson och Carina Karlsson, från det privata fastighetsföretaget Smäckens
Bygg, berättar om pågående bostadsprojekt i centrala Moheda med 12 nya lägenheter
som ska kunna passa olika gruppers behov.
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 omorganisationen är att skapa mer lokal närvaro. Ett exempel på det är Svantes Peterssons
tjänst från mars 2015 som kommunpolis, ett uppdrag att arbeta mycket med kommunikation och samverkan.
Statistik över anmälda brott i Alvesta kommun redovisas. Antal anmälda brott inom
Moheda postnummerort är mycket lågt jämfört med andra orter. Boende i Moheda
upplever generellt sig trygga. Problem att notera är dock för höga hastigheter på trafik,
störningar av EPA-traktorer och trimmade mopeder.

Frågor och samtal om skola, bostäder och trygghet
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras:
▪ Bäckvägen söder om Mohedaskolan upplevs farlig och hårt belastad – frågan tas
hem av Magnus W till förvaltningen
▪ Kommer Vegby sporthall att finnas kvar sedan nya sporthallen är klar? – svar ja
▪ Kommer fritidsgården att vara kvar i samma lokaler? – den frågan får hanteras vidare av nya kultur- och fritidsnämnden
▪ Cykelväg till Sångvägen efterfrågas - frågan tas hem av Magnus W
▪ I planeringsunderlaget regional cykelplan finns objektet cykelväg Moheda centrum
till idrottsplatsen
▪ Behov finns av mindre lägenheter och s k mellanboenden, men även särskilda boendeplatser. Furulidens 24 lägenheter kan bli omvandlade till trygghetsboenden
men då behövs ersättande särskilda boenden
▪ Genomfartstrafik med lastbilar genom centrum är ett problem - frågan förs till
kommande samtal med Trafikverket
▪ Polisen kommer att genomföra fartkontroll i Moheda
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 kjell.rosenlof@alvesta.se.
Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf

