
Demokrativecka
11-15 oktober 2021

Program

Vår demokrati - värd att värna 
varje dag!



Händer i veckan 
Demokratipromenad
Gå en demokratipromenad och lär dig mer om FN:s Globala mål och hur vi i Alvesta 
kommun jobbar med dem. Rundan är ca 2 km i Alvesta tätort. Var med och tävla om 
presentkort hos Alvesta handel.
Mer information: Karta och instruktioner hittar du på alvesta.se
 

Utställning Leve demokratin 
Bildutställningen ”Leve Demokratin!” visas på kommunens samtliga bibliotek.

Berätta vad du tycker om Alvesta
Under veckan finns det många möjligheter att göra din röst hörd. Ett sätt är berätta 
vad du tycker om Alvesta och på så sätt bidra i utvecklingen av vårt platsvarumärke. 
Du som fyller i enkäten kan vara med och tävla om ett presentkort hos Alvesta handel.
Mer information: Lådor och svarslappar finns på alla bibliotek samt i receptionen på 
kommunhuset. Digital enkät finns på alvesta.se. Du kan också scanna QR-koden.  

Invånarundersökningar
Alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet i Alvesta kommun erbjuds att på skoltid 
delta i enkätundersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” (LUPP).  Den 
ger viktig kunskap om hur det är att vara ung i Alvesta. Demokrativecka sammanfaller 
även med Statistiska centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning som skickas ut 
med brev till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Är du utvald? Genom att 
svara bidrar du till att Alvesta kommun kan bli ännu bättre.

Aktiviteter för barn och unga
I förskola, grundskola och gymnasium uppmärksammar vi demokratin på olika sätt 
under hela veckan.

Demokratifönster 15-oktober-23 oktober 
Barn på våra förskolor har ritat teckningar på temat ”Alvesta – när jag får bestämma”. 
Teckningarna visas i skyltfönster och i offentliga byggnader. Mer information om var 
teckningarna sitter finns på alvesta.se.   

Alvesta handel
Alvesta handel kommer ha shoppingerbjudanden och överraskningar mellan torsdag 
och lördag.

Mer information finns på alvesta.se



Måndag 11 oktober 
Invigning av demokrativecka
Digital sändning med tal av landshövding Maria Arnholm och kommunstyrelsens ord-
förande Per Ribacke.     

Kulturquizz
Banbrytande kvinnor. Vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt i Sverige med 
kluriga frågor om kvinnor som har bidragit till att forma vår värld.
Plats: Alvesta bibliotek.
Tid: 19.00 

Onsdag 13 oktober
Föreläsning
Risker och möjligheter med sociala medier. En föreläsning med Per Tikkanen.
Plats: Moheda bibliotek.
Tid: 18.00 

Torsdag 14 oktober
Föreläsning
Vi firar 100 år av kvinnlig rösträtt i Sverige. Kvinnors röster. Elin Wägner och rösträtt-
skampen. Föreläsning med Peter Forsgren, professor i litteraturkunskap vid Linnéuni-
versitetet. 
Plats: Alvesta bibliotek
Tid: 19.00 

Fredag 15 oktober
Digital fredagsfika med förtroendevalda
Ett moderatorlett samtal med våra kommunalråd med möjlighet att ställa frågor och få 
svar. 
Plats: Alvesta kommuns Facebooksida 
Tid: 15.30



År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor 
och män för första gången fick rösta i val 
till riksdagen. Detta ska vi såklart fira med 
en demokrativecka i Alvesta kommun!

Mellan 11 – 15 oktober kommer fokus att 
vara på dialog, diskussion och reflektion 
kring demokratin. Var med och fira de-
mokratin! 


