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Minnesanteckningar 
Invånardialog Vislanda, tema trygghet och bostäder 
 
Plats och tid: Djupa Kajäng (matsalen), Vislandaskolan, Vislanda 2017-09-19,  

kl 19.00 – 21.20 

 

Närvarande: Ett drygt 40-tal, invånare från Vislanda med omgivningar, Per Ribacke, 

kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 

Thomas Johnsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.  

Tjänstemän Polisen: Jonas Eek, lokalpolisområdeschef, Scott Goodwin, kommunpolis för 

Växjö kommun 

Tjänstemän kommunen: Magnus Wigren, bitr förvaltningschef förvaltningen för samhälls-

planering, Magnus Fransson, VD AllboHus, Fredrik Wärn, verksamhetschef utbildning, 

Carsten Wulf, förvaltningschef utbildning, Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef, Kjell 

Rosenlöf, utvecklingschef. 

Vislanda skolIF: Emily Pettersson och Rebecka Lundberg. 

  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Vislanda med omgivningar till samtal med kom-

munledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat trygghet och bostäder. Den 

politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kom-

mun. 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 fär-

diga 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 och representanter för Vislanda 

SkolIF. 

 

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 Peterssons 

tjänst från mars 2015 som kommunpolis, ett uppdrag att arbeta mycket med kommu-

nikation och samverkan.  

Vid dagens möte medverkar Scott Goodwin, kommunpolis i Växjö, eftersom Svante 

inte kunde delta vid mötet. 

Statistik över anmälda brott i Alvesta kommun redovisas. Antal anmälda brott inom 

Vislanda postnummerort är relativt lågt även om antalet ökat under 2017 jämfört med 

2016. Den vanligaste tiden för inbrott är dagtid tisdagar. Anmälda brott är givetvis en 

sak, oanmälda brott en annan och upplevelse av otrygghet och rädsla för brott ett 
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tredje. Jonas Eek berättar om de två medborgarlöftena i Alvesta kommun som polisen 

lämnat för 2017-2018: 

1. Ökad polissynlighet i Alvesta centrum med fokus på resecentrum 

2. Hastighetskontroller i samtliga kommundelar. 

 

Vislanda SkolIF: projekt aktivitetspark 
Emily Pettersson och Rebecka Lundberg från Vislanda SkolIF berättar om föreningen 

och projektet aktivitetspark med planerad placering framför Vislandaskolan. 

Föreningen är mycket aktiv med medlemmar, ungdomsledare, samarbete med fritids-

gården och skolan och har sökt bidrag och fått stöd från Leader Linné, Smålandsidrot-

ten, Sparbanken Eken, AllboHus, Vislanda hembygdsförening. 

Byggstart för aktivitetsytorna är 21 september 2017.  

 

Tema bostäder 
Magnus Wigren och Magnus Fransson informerar kort om kommunens bostadsplane-

ring och konceptet Basbo-hus. Basbo-Hus har upphandlats för att kunna erbjuda mo-

derna lägenheter med god basstandard för så låga hyror som möjligt. Produktion har 

nyligen startats med 12 lägenheter i Vislanda. På tur är sen Alvesta. 

Behov av fler prisvärda bostäder bland annat för ”mellanboende” för äldre och bostä-

der för yngre kommenteras. 

 

Frågor och samtal om trygghet och bostäder 
Vid frågor och samtal om dagens tema kan bland annat följande noteras: 

▪ Unga kan numera relativt lätt komma åt droger och narkotika via t ex internetbe-

ställningar så vuxna och föräldrar behöver vara uppmärksamma 

▪ Viss buskörning är ett problem 

▪ Behov av även kommunpolis för Vislanda – bevakning finns men det är också en 

fråga om prioriteringar 

▪ Se upp och värdera rykten om brott m m 

▪ Oron och stökigheten på skolan i våras har lagt sig; kommunpolisen Svante önskar 

dock att föräldravandringar startar 

▪ Ca 400 personer pendlar in till jobb i Vislanda, en del av den gruppen borde kunna 

erbjudas boende på orten 

▪ Flyttkedjor behöver komma igång, det skapar möjligheter 

▪ Förslag om bostäder, t ex ”mellanboende”, på tomt intill nya Basbo-husen 

▪ Cykelväg till skolan behöver säkras (Magnus W bevakar frågan) 

▪ Behov av fördjupad översiktsplan för Vislanda 

▪ Behov av mer ändamålsenlig samlingslokal 

▪ Nuvarande brandstation malplacerad – undersökning pågår om annan placering 

▪ Vattentillgång för Vislanda (Magnus W tar med frågan) 

 

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 
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