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Minnesanteckningar
Invånardialog Vislanda, tema trygghet/säkerhet, trygghetsboenden
och samlingslokal i Vislanda
Plats och tid:
– 21.00

Vislandaskolans matsal Djupa Kajäng, Vislanda 2019-05-22, kl 18.30

Närvarande:
hela matsalen med ca 115 invånare från Vislanda med omgivningar samt
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande.
Tjänstemän kommunen: Mats Hoppe, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Magnus Wigren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Camilla Holmqvist, kommunchef,
Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg, Kjell Rosenlöf, kanslichef.
Polisen: Ola Severinsson

Bakgrund invånardialog
Kommunen har bjudit in invånarna i Vislanda till informationer och samtal med kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat trygghet/säkerhet, trygghetsboenden samt samlingslokal i Vislanda. 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 och Thomas Haraldsson från kommunstyrelsens ledning hälsar välkommen och presenterar sig samt närvarande tjänstemän. Per hälsar från oppositionsrådet
Thomas Johnsson, som tyvärr inte kunde medverka vid mötet. Kommunens sedan januari nye kommunchef Camilla Holmqvist presenterar sig. Per Gustafson, ny beredskaps- och säkerhetsstrateg från hösten 2018, berättar kort om sitt uppdrag/roll i kommunen.
Polisen informerar
Ola Severinsson informerar översiktligt om brottsligheten i Kronobergs län och mer
utförligt om brottslighet i Alvesta kommun med betoning på Vislanda tätort/postort
Vislanda. Statistiken över anmälda brott i Vislanda visar en tydlig bild: brottsligheten
minskar. De anmälda brotten av olika kategorier har gått ned de sista åren och utfallet
för brott hittills i år indikerar en fortsatt nedgång. Det är en glädjande utveckling som
ibland står i kontrast till upplevd brottslighet och otrygghet.
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Tema trygghetsboenden
Förvaltningschefen på omsorgsförvaltningen Mats Hoppe berättar om vad som är på
gång från kommunens sida med att erbjuda trygghetsboenden i Vislanda som en mellanform av vanligt boende med hemtjänst och särskilt boende. Kommunens strategi är
att kunna erbjuda alternativa boenden utifrån individuella behov. Kommunen har tidigare haft en tradition att ha relativt många platser i särskilt boende men saknat en
lämplig mellanform mellan vanligt boende och det mer institutionslika särskilda boendet. Undersökningar från andra kommuner visar att äldre är mest nöjda om det finns
ett brett erbjudande av boendeformer.
12 lägenheter som trygghetsboenden och gemensam samlingslokal är planerade att
byggas i direkt anslutning till Björkliden i två huskroppar.

Samlingslokal i Vislanda
Kommunen har köpt IOGT:s samlingslokal med tomt vid västra infarten till Vislanda.
Per Ribacke berättar att kommunens planering är att den ska komma att kunna hyras ut
via kommunens lokalbokning från hösten 2019.
Kjell Rosenlöf lämnar en uppdatering av statusen med fastigheten: enbart bottenvåningen kan användas till samlingslokal medan övervåningen är förrådsutrymme/vind, så kallad elrevision har genomförts och vissa saker behöver åtgärdas, brandskyddsdokumentation är genomförd och utrymningslarm behöver installeras, OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) har inte blivit godkänd varför försök ska göras att reparera befintlig
ventilationsanläggning, installation av bredband/fiber kommer att göras, system med
traditionella nycklar kommer att avvecklas och ersättas med så kallade taggar.
Per föreslår att föreningar får möjlighet att delta i en arbetsgrupp om samlingslokalen.
Ett antal föreningar som kan vara intresserade nämns vid mötet. Per uppmanar föreningarna återkomma till kommunen med namn på föreningen och person som kan representera den, lämna uppgifter till Per Ribacke, Thomas Haraldsson eller kanslichef
Kjell Rosenlöf.
De föreningar som nämndes var: PRO, idrottsföreningar, föreläsningsförening, julskyltningskommitté, Vislanda SkolIF, Jallbogillet.

Brandstation i Vislanda
Förvaltningschefen Magnus Wigren och Per informerar om planering och undersökning om ny placering av brandstationen i Vislanda. För ändamålet detaljplanerad mark
finns vid östra infarten till Vislanda men omtag i planeringen behöver göras på grund
av expansionsplaner hos VIDA. Avstämningar och samråd behöver också givetvis ske
med Värends räddningstjänstförbund och den andre ägaren av förbundet, Växjö kommun.
Frågor och samtal om dagens tema
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras:
▪ Polisstationen i Alvesta är öppen 4 timmar/vecka, onsdag e m
▪ Varför inte bygga t ex trygghetsboenden i Vislanda centrum? Mats Hoppe svarar:
det nya bygget med 12 lägenheter i direkt anslutning till Björkliden är byggt för att
vid eventuellt behov kunna samutnyttja resurser
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▪ Den enskilde med omsorgsbehov har rätt att få hemtjänst och bostadsanpassning
▪ Det framförs att avgiften för larm till hemtjänsten på 314 kr/månad är för hög. Mats
Hoppe svarar att avgiften är i nivå med medel för riket och det finns kommuner
som tar ut 700 kr i månaden.
▪ Det är orättvist att det är samma avgift för pensionärer för sophämtning och vatten
och avlopp som för barnfamiljer. Magnus Wigren svarar att bakgrunden till taxorna
är att de till stor del är uppbyggda efter fasta kostnader och anslutningar till hushåll,
inte sammansättningen i hushållen.
▪ Varför inte använda Djupa Kajäng mer till samlingslokal – den är alldeles utmärkt
▪ Västra utfarten med fyrvägskorsning från Vislanda behöver åtgärdas, det sker för
mycket olyckor där. Thomas Haraldsson meddelar att kommunen ”ständigt” tar upp
den frågan vid samtal med Trafikverket
▪ Det finns behov av mer planlagd industrimark. Magnus Wigren svarar att det finns
en del planlagd industrimark kvar
▪ Kommunens växel kan förbättra sin lokalkännedom
▪ Två ”skräpiga” fastigheter” i Vislandatrakten behöver ”rensas/fixas”. För att kommunen ska kunna agera på något sätt i frågan måste anmälan ha kommit in till
bygg- och miljöenheten så att det kan bli ett tillsynsärende
▪ Önskvärt är om öppettiderna på Vislandabadet kan bli mer generösa morgon och
kväll under säsong
▪ Förslag om att göra mer parkeringar i centrum dels genom att göra snedparkeringar
efter Storgatan samtidigt som den asfalteras och blir gårdsgata, dels genom att
grönytan vid busshållplatsen ianspråktas till parkeringar. Kommentar från Magnus
Wigren: det är inte lämpligt att blanda busstrafik och vanlig biltrafik vid bussangöringsplatser
▪ Kommunen har lämnat grenar/träd kvar efter röjning. Magnus Wigren tar med sig
frågan för åtgärd till sin förvaltning
▪ Per Gustafson har till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslagit att en så kallad ”hesa Fredrik” även ska finnas i Vislanda

Tack för bra möte och diskussion
Kommunens Per Ribacke och Thomas Haraldsson tackar för bra dialog och möte. Per
ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Föreningar som är intresserade av att medverka i planeringen för samlingslokalen f d IOGT-lokalen får
gärna höras av sig. 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

