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Sommarläsning om allt från
klimatkompensation till semestertips
Välkommen till sommarnumret av Alvesta Kommunika
tion; nyhetsbrevet för dig som är anställd i Alvesta kommun.
Den här gången kan du läsa om att företagsklimatet i kom
munen blivit bättre, bland annat beroende på förbättrade ru
tiner i bemötandet av de företagare som ansökt om myndig
hetsbeslut. Alvestas Nöjd-Kund-Index är 77, vilket är högre
än landets snittvärde på 70.
Har du eller någon på din förvaltning ansökt om bidrag från
vårt interna klimatkonto? Om inte, läs mer om det i texten
på sidan 3 och ansök ni också! Kanske trampar du också
snart på en elcykel som byggnadsinspektörerna Jonny Sällin
och August Nordmark!
I övrigt slår vi ett extra slag för olika aktiviteter och evenemang som äger rum i Alvesta i
sommar. Njut av teater- eller dansföreställningar med hela familjen, sänd iväg dina barn
på olika prova-på-aktiviteter eller varför inte cykelsemestra på hemmaplan?
Läs också om kommunens nye lokalsamordnare, Thomas Ottosson, som börjar arbeta
hos oss i juni.
Jag önskar dig en skön sommar och trevlig läsning!
Kristiina Kosunen Eriksson
Kommunchef
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se
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Förbättrad bygglovshantering gav
nöjda företagare
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade nyligen en öppen jämförelse av 2016 års företagsklimat i landets kommuner. Mer specifikt handlar det
om myndighetsutövning gentemot företag. Alvestas Nöjd-Kund-Index blev 77, att
jämföra med rikets snittvärde på 70.
Alvesta kommun utmärker sig positivt främst inom ett område: en kraftig minskning
av handläggningstiden för bygglovsansökningar. Utöver det goda resultatet 2016,
visar första kvartalet 2017 en dramatisk minskning av handläggningstiden från före
gående kvartal. Handläggningen sjönk då från 3,5 veckor till knappt en vecka.
– Det är en medveten satsning som ligger bakom det goda resultatet. Vi har förbättrat
våra rutiner och vår kommunikation med företagarna i kommunen som ansökt om myn
dighetsbeslut. En annan bidragande faktor har varit en förstärkning av bemanningen,
säger Carola Gunnarsson, enhetschef på Bygg och miljö, Förvaltningen för samhällspla
nering.
När SKL genomförde undersökningen ställde de frågor till företag som varit i kontakt
med kommunen i olika ärenden, för att fråga hur nöjda de var med kommunens arbete
och bemötande.
– Hur nöjda våra företag och invånare är med myndighetens arbete, och den service de
upplever att de får, är och kommer alltid att vara, av central betydelse för oss, säger Kjell
Rosenlöf, utvecklingschef.

RESULTATET I KORTHET:
• Alvesta har fått Nöjd-Kund-Indexet
(NKI) 77. Genomsnittet för de drygt
160 deltagande kommunerna var ett
NKI på 70.
• Totalt ligger Alvesta på plats 20 av de
160 kommunerna.
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• Alvesta kommun har den femte bästa
ökningen av NKI från den förra mät
ningen, som gjordes 2014.
Vill du veta mer?
Kontakta Kjell Rosenlöf: kjell.rosenlof@alvesta.se eller läs mer om undersökningen här.
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Du glömmer väl inte bort klimatavgiften?
Sedan 2013 klimatkompenserar Alvesta kommun alla tjänsteresor som görs med
flyg, alla inköp av fossila drivmedel och all användning av egen bil i tjänsten.
Intäkterna från dessa avgifter går till ett internt klimatkonto, varifrån förvaltningarna kan söka bidrag till åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser inom
transportområdet.
– Klimatavgiften infördes för att vi vill minska kommunens utsläpp och framför allt kol
dioxid från transporter, där vårt utsläpp av koldioxid är störst, säger Marita Lorentzon,
kommunens miljösamordnare och energi- och klimatrådgivare.
I praktiken fungerar klimatavgiften så att det görs ett automatiskt påslag på berörda
fakturor, enligt följande:

6 % på fakturans kostnad för diesel.
5 % på fakturans kostnad för bensin (för alkylatbensin utgår ingen avgift).
1 % på fakturans kostnad för E85.
4 % på det skattefria beloppet för egen bil i tjänsten.
20 % på fakturans kostnad för flyg inom Sverige.
10 % på fakturans kostnad för flyg inom Europa.
5 % på fakturans kostnad för resor utanför Europa.

Elevers resor/transporter i samband med utbildning omfattas inte av påslaget, medan
personalens resor gör det. Bidraget blir högst 90 % av kostnaden och högsta belopp för
investeringar är 15 000 kronor.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Marita Lorentzon:
marita.e.lorentzon@alvesta.se eller läs mer i
kommunens resepolicy som ska styra persona
lens och politikernas resor.

Många av dem som beviljats bidrag från kommunens
interna klimatkonto har investerat i elcyklar. Här två av
kommunens byggnadsinspektörer: Jonny Sällin och
August Nordmark.
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Upptäck Alvesta i sommar!

Att semestra på hemmaplan är inte det sämsta: i och runt Alvesta finns massor
att uppleva, upptäcka och njuta av. Här kommer ett axplock av vad kommunens
turistbyrå samt kultur- och fritidsförvaltning lockar med i sommar.
TRAMPA RUNT ÅSNEN
För dig som är cykelsugen finns det goda möjligheter att upptäcka trakten och naturen
runt Alvesta. Turistbyrån lockar till exempel med två olika cykelpaket runt sjön Åsnen:
dels ett halvpensionspaket, dels ett campingpaket. Fundera över hur många dagar du
vill vara ute, hur du vill bo samt om du vill hyra cykel och tält. Sen är det bara att trampa
iväg!
Vill du veta mer?
www.visitalvesta.se, 0472-152 55 eller turistbyra@alvesta.se
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SCENSOMMAR
Under rubriken Scensommar genomförs i
sommar fem olika scenkonstevenemang
(teater, dans och nycirkus) på fem olika
öppna spelplatser i kommunen. Tanken är
att lyfta flera lokala kulturmötesplatser, via
professionella scenkonstevenemang som
främst är riktade till barnfamiljer. Alla eve
nemang sker utomhus och är gratis.
– Vi vill erbjuda fler möjligheter att göra
och uppleva spännande saker i Alvesta
kommun. Arrangemanget görs i samarbe
te med Växjö kommun, vilket ger en större
gemensam kraft när det gäller marknads
föring och i spridningen av evenemangen
i hela regionen, säger kulturchef Simon
Herlitz och tillägger:
– Vi hoppas kunna öka trivseln och att
raktionskraften för både medborgare och
turister och vill öka vår kompetens när

det gäller att iscensätta olika sommareve
nemang runt om i hela kommunen. Vi vill
lyfta de lokala orterna och öka vår samver
kan med kommunens olika föreningar.
Vill du veta mer?
Hela programmet finns på kommunens hemsida.
Ansvarig: Projektsamordnare Suwat Khanh:
suwat.khan@alvesta.se

SOMMARAKTIVITETSPROGRAM
I sommar arrangeras det många aktiviteter för barn och ungdomar. Det kommer att fin
nas olika aktiviteter att välja på i kommunens olika orter, varje dag. Transporter ordnas i
anslutning till aktiviteterna, så att det ska vara möjligt för alla att delta, oavsett vilken ort
man bor på.
Målet är ett brett utbud, med möjligheter att prova på allt från idrotter, friluftsliv, simskola
och verksamheter på motorklubben till skapande verksamhet och utflykter. På förmid
dagarna arrangeras framför allt aktiviteter för barn på mellanstadiet, på eftermiddagarna
ligger fokus på högstadie- och gymnasieungdomar. Allt är gratis!
Vill du veta mer?
Kontakta i första hand de ansvariga för respektive aktivitet/verksamhet i denna folder.
Alternativt kontakta Josefin Blomander: josefin.blomander@alvesta.se eller Martin Dahl:
martin.dahl@alvesta.se
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ALVESTA FOLKFEST
Den 9 september (14.00–19.00) är det dags för årets
upplaga av Alvesta Folkfest, i Hagaparken. Eftermidda
gen arrangeras av Tyrolens Vänner i samarbete med
Alvesta kommun och andra föreningar i kommunen.
Festen är alkoholfri, öppen för alla och bjuder på mu
sik, dans och mat!

Vill du veta mer?
Titta in på kommunens hemsida.

VISLANDABADET
Förra sommaren återinvigdes det ”nya”
Vislandabadet, som självklart finns där
även i år för dig som vill simma, bada och
leka.
Badet är öppet vecka 24–34 (12/6– 27/8).

ÖPPETTIDER
Måndag–fredag: 11.00–18.45
(Insläpp till 18.00, bad till 18.30.)
Lördag–söndag: 11.00–17.00
(Insläpp till 16.30, ute ur anläggningen
senast 17.15.)

Vill du veta mer?
Läs mer på kommunens hemsida.

VIRDA BAD- OCH SPORTCENTER
Vill du hellre bada och simma inomhus eller träna på gym, så är
Virda bad- och sportcenter platsen för dig.
Vill du veta mer?
Läs mer på kommunens hemsida.
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Kommunen syns i tidningen Magazinet
En gång i månaden informerar Alvesta kommun om vad som är på gång inom kom
munen, i tidningen Magazinet. Det kan vara information om allt från event och föreläs
ningar till sopsortering och bevattningsförbud. Missa inte chansen att vara med!
Det vi informerar om ska vara direkt kopplat till Alvesta kommuns verksamhet eller så
ska vi på något sätt delta i eller vara en del av det vi informerar om.
Kommunens sida finns med i nedanstående utgivningar av Magazinet, med manus
stopp i den högra spalten:

Utgivningsdatum

Manusstopp

Vecka 26 		

21 juni

Vecka 30		

19 juli

Vecka 35 		

23 augusti

Vecka 39		

20 september

Vecka 43		

18 oktober

Vecka 48		

22 november

Vecka 52		

20 december

Vecka 5			

24 januari

Vecka 9			

21 februari

Vecka 13		

21 mars

Vill du eller någon från din förvaltning vara med?
Innehållet på sidan samordnas av Jonas Tenje: jonas.tenje@alvesta.se
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Sommarnotiser
FRÅN VIKARIERANDE TILL ORDINARIE CHEF
I årets första nummer av Alvesta Kommunikation berät
tade vi att Mats Hoppe precis fått jobbet som tillfällig chef
för omsorgsförvaltningen. Rekryteringen visade sig vara
lyckosam och Mats har under våren utsetts till ordinarie
omsorgschef.

ÖPPET I SOMMAR
Under sommar- och semestermånaderna
förändras öppettiderna på en del av våra
förvaltningar och verksamheter. De öppet
tider som gäller i sommar är:

Kommunhuset (vecka 25–32)
Måndag– torsdag:
07.30–12.00 och 13.00–15.30
Fredag:
07.30–12.00 och 13.00–15.00
Turistbyrån i stationshuset är öppen
19 juni–9 september.
Måndag– torsdag: 09.30–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 11.00–15.00
I samma byggnad finns även…
… Kommunens utställningshall som
i sommar visar en utställning om Tyro
len. De har öppet på följande tider:
Måndag–fredag: 10.00–18.00
Söndag: 14.00–19.00
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HALLÅ DÄR!
Thomas Ottosson, ny lokalsamordnare från och med den 1 juni…

… vad kommer din nya tjänst att innefatta?
– Jag ska ansvara för förhyrning av kommunens lokaler.
Jag kommer att ha en samordnande funktion och ska se
till att vi har rätt lokaler för rätt behov. Till en början ska
jag skaffa mig en överblick över vad vi har i dagsläget och
vad vi behöver i framtiden. Eftersom jag är ny i kommu
nen kommer det att ta ett tag att sätta sig in i verksamhe
ten. Men jag ser fram emot detta; det ska bli roligt!
Vad lockade dig att söka jobbet i Alvesta?
– Efter att ha arbetat 26 år på Karlshamnsbostäder, där
jag i dag är ekonomichef och vice vd, ser jag fram emot
att få arbeta med lokalfrågor på heltid. Jag har varit lokal
ansvarig i alla år på Karlshamnsbostäder, så det kan jag
hyfsat.
Vad gör ditt jobb roligt?
– Uthyrning av lokaler är det jag under merparten av min karriär tyckt varit roligast. Jag
tycker om att få delta i förhandlingar, hitta lösningar och fördjupa mig i lagstiftningen
inom området.
Kommer du att flytta till Alvesta?
– Till en början kommer jag att pendla, så får jag se hur jag gör på sikt. Jag bor i Karls
hamn, så det är 8,5 mil att köra enkel väg.
Vad gör du helst en ledig dag?
– Under sommaren tillbringar jag det mesta av min fritid i sommarstugan vid den ble
kingska kusten. Jag är ute på havet en del och njuter av sommaren. Vintertid blir det
mycket läsning. Olika former av resor är också trevlig avkoppling.

FAKTA

Namn: Thomas Ottosson
Aktuell: Ny lokalsamordnare från den 1 juni.
Gör i dag: Ekonomichef och vice vd på Karlshamnsbostäder.

ANSVARIG UTGIVARE Alvesta kommun, kommunledningskontoret
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