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En het och torr sommar övergår i höst
Välkommen till höstens första nyhetsbrev, några
veckor efter valet. Valresultatet för Alvesta kommun
är i skrivande stund inte helt fastställt. Det verkar
dock inte ha skett några dramatiska förändringar
jämfört med förra valet. Exakt hur mandaten kommer
att fördelas och hur kommunen ska styras återkommer vi till i nästa nyhetsbrev. Aktuella siffror finns på
Valmyndighetens webbplats.
I det här numret kan du läsa om den varma och torra
sommaren sedd ur två perspektiv. Dels hur kommunen hanterade både eldnings- och bevattningsförbud, dels hur sommaren sett ut när det gäller barnoch ungdomsaktiviteter, kultur och turism.
I oktober lanserar Alvesta kommun en helhetslösning för e-tjänster. Utvecklingschef Kjell
Rosenlöf och projektledare Anna-Stina Stenbäck berättar om förberedelsearbetet och
vad som händer nu.
Läs också om Orrakullen, kommunens nästa etableringsområde för företag, och om vår
satsning på BasboHus.
Möt även Per Gustafson, kommunens nye beredskaps- och säkerhetsstrateg. Han ser
fram emot att arbeta med de frågor som ligger honom varmast om hjärtat, nu på kommunal nivå.
Trevlig läsning och skön höst!
Stefan Karlsson
T.f. kommunchef
stefan.or.karlsson@alvesta.se
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En torr sommar med
både bevattnings- och
eldningsförbud
Sommaren 2018 var extremt varm och
torr. Det ledde till bevattningsförbud i
stora delar av kommunen och eldningsförbud i hela kommunen. VA-chef Bengt
Johansson och kommunikationssamordnare Jonas Tenje ger sin bild av
sommarens händelser.
– Vi har bevakat läget noga och haft bra
koll, så jag tycker det har känts hyfsat
lugnt. Min uppfattning är att sommarens
arbete har skötts bra. Grundvattennivåerna är fortfarande låga, men under kontroll.
Men även om bevattningsförbudet är hävt
så uppmanar vi till fortsatt sparsamhet, säger Bengt Johansson.
Torkan har också medfört att Alvesta, i likhet med hela länet och stora delar av Sverige,
haft olika grader av eldningsförbud under merparten av sommaren.
– Informationsbehovet har varit stort och uppdateringar av vår hemsida och vår officiella
Facebooksida har skett regelbundet. Vi har också informerat boende och turister genom
skyltar på strategiska platser, säger Jonas Tenje.
Vilka utmaningar har ni mött?
– Något som tagit en del tid är de många samtal och frågor vi fått från människor som
har enskilda vattentäkter. Här har vi hänvisat till våra tappställen med vattendunkar, säger Bengt Johansson.
– En av utmaningarna för mig har varit att få fram snabba och korrekta översättningar av
budskap. En annan har varit svårigheten att mitt i semestertider få tag i rätt personer i
rätt tid, säger Jonas Tenje.

Fortsättning på nästa sida…
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Vad är ni mest nöjda med och varför?
– Det mesta fungerade ganska bra när det gäller vår kriskommunikation. Alvesta och
länet i övrigt har också varit förskonade från de värsta bränderna. Snabb släckning av
räddningstjänst och frivilliga samt tillgången till ett antal helikoptrar, som har använts för
brandbekämpning, har bidragit till att små bränder inte har utvecklats till stora, säger
Jonas Tenje.
– Det känns skönt att allt flutit på bra och att vi har haft ett bra samarbete inom både
kommunen och länet. Det tror jag hänger ihop med att det inte är första gången vi drabbas av den här typen av händelser, säger Bengt Johansson.
Vad kan förbättras?
– Det går alltid att fundera över vilken information man ska gå ut med och till vem. Och
det går alltid att vara mer förberedd. Även om vi klarat oss hyfsat bra så ska vi se över
hur vi arbetar, vad vi gör och fundera över hur vi kan arbeta ännu säkrare. Vi arbetar
redan på att få fram ytterligare brunnar och vattentäkter. För att kunna vara beredda
på olika typer av händelser gäller det att arbeta med de här frågorna hela tiden, säger
Bengt Johansson.

FAKTA

Sommarens bevattningsförbud berörde följande samhällen: Moheda, Grimslöv,
Torne, Torpsbruk, Lidnäs, Vislanda, Hulevik och Lönashult. I Avestas tätort och
Hjortsberga var vattensituationen mer stabil.
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Nu lanseras kommunens e-tjänster
I oktober är det dags för lansering av kommunens e-tjänster, via en samlad ingång
på hemsidan. Istället för ett lite spretigt utseende görs nu formen enhetlig, för att
skapa igenkänning och enkelhet. Projektledaren Anna-Stina Stenbäck och kommunens utvecklingschef Kjell Rosenlöf ser fram emot lanseringen.
– Det känns som att det kommer att bli riktigt bra; jag längtar till lanseringen! Nu vill
jag ha respons, för då börjar det på riktigt.
Att få vara med och bygga upp och ersätta
något krångligt med något mycket enklare
känns bra, säger Anna-Stina Stenbäck.
Till en början lanseras ett trettiotal e-tjänster i ett samlat och enhetligt utförande,
med tjänster från kommunens alla förvaltningar. Tanken är att tjänsterna ska vara
lätta att hitta via startsidan på Alvestas
hemsida, men även vara tillgängliga via
olika undermenyer. Bland de tjänster som
finns med i starten finns bland annat möjligheten att ansöka om skolskjuts, om volontärarbete inom äldreomsorgen (en helt
ny tjänst!) eller ansöka om eldstad.
– Vi vill att det ska vara enkelt att hitta in
till oss och våra olika tjänster. Alla tjänster som handlar om att beställa, ansöka,
anmäla eller lämna synpunkter ska på sikt
finnas som en e-tjänst på vår hemsida.
Fördelen för användarna är att de kan utföra de här tjänsterna på tider som passar
dem, känna igen sig oavsett vilken typ av
tjänst de använder och dessutom veta att
våra tjänster är kvalitetssäkrade. För vår
egen del kommer vi att kunna arbeta mer
effektivt och erbjuda en snabbare service,
säger Kjell Rosenlöf.
Något som dragit ut lite på tiden har varit
att skapa en säker inloggningslösning via
så kallad tvåfaktorsautentisering, det vill
säga när användarna legitimering sig via
exempelvis mobilt bank-id. En leverantör
för dessa tjänster är nu upphandlad.
– Nu vill vi testa och sjösätta vår satsning.
Då får vi se hur våra e-tjänster fungerar
och kan sedan finjustera och öka på anta-

let tjänster. I bästa fall ser fler än vi nyttan
med e-tjänsterna och sedan kan vi tillsammans utveckla dem vidare, säger AnnaStina.
Så snart någon använt en e-tjänst sänds
automatiskt ett e-postmeddelande till den
som är ansvarig för tjänsten, vilket i sig är
en effektivisering. Varje ärende når därmed ”rätt person” direkt. Tanken på sikt
är att integrera flera av e-tjänsterna med
kommunens interna system, för att förenkla arbetet ytterligare.
En annan av e-tjänsterna som lanseras nu
är e-förslag, som tidigare kallats medborgarförslag. Alla medborgare ska kunna gå
in och lämna ett e-förslag, öppet för andra
att gå in och rösta på. De förslag som får
mer än 30 röster tas upp för hantering i
respektive nämnd.

Fortsättning på nästa sida…
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– Vi vill skapa ökad insyn och delaktighet.
För den som inte har tillgång till dator kommer vi att placera ut en dator i kommunens
reception, där det ska gå att få hjälp att
lämna ett e-förslag, avslutar Kjell Rosenlöf.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Anna-Stina Stenbäck,
anna-stina.stenback@alvesta.se eller
Kjell Rosenlöf, kjell.rosenlof@alvesta.se.
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Alvestasommaren 2018:
värme, bad, kultur och natur
Sett ur turism- och kultur/aktivitetssynpunkt har sommaren 2018 varit bra, både tack
vare och trots vädret. Såväl kommunens som andra aktörers arrangemang har över
lag haft många besökare, med Åsnens nationalpark och Vislandabadet i topp.
– Vi har haft en bra sommar. Det beror till stor del på att vi har ett högt engagemang hos
många av våra medarbetare, som har arrangerat bra aktiviteter. Det är fint att se! Några
av årets nyheter har till exempel varit e-sportkvällar. För de unga har det funnits mycket
att välja på, till exempel musik, dans, idrott och film. Att vi haft ett så brett utbud har bidragit till att öka tillgängligheten, säger kulturchef Simon Herlitz.

Scensommar, som även i år arrangerades tillsammans med Växjö kommun, har haft
höga publiksiffror. Totalt lockades drygt 1 000 personer. Målet var att locka 200 besökare
per evenemang, vilket inte lyckades rakt igenom. Men vissa föreställningar hade en bra
bit över 200 i publiken.
– Scensommar börjar nagla sig fast och bli mer känt. Det är en jätterolig och lovvärd
satsning som bygger på ett bra samarbete, som jag hoppas att vi får möjlighet att utveckla långsiktigt. Utmaningen är att ta hänsyn till Alvestas förutsättningar; det gäller att
slå vakt om de lokala villkoren, säger Simon Herlitz.
Om vi ser på sommaren ur turismsynpunkt var den också god, sett ur flera aktörers perspektiv. Hotell Rådmannen hade exempelvis 4 747 övernattande gäster under juni, juli
Fortsättning på nästa sida…
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och augusti. Siffrorna vittnar om en bra hotellsommar, om än något sämre än förra året.
Hotellpersonalen gissar att det fina vädret har fått fler människor turista på hemmaplan i
år, jämfört med en ”vanlig sommar”. Rådmannen noterar särskilt att Tyrolens aktiviteter
varit populära och minns särskilt gruppen Smokie, som övernattade på Rådmannen i
anslutning till sin spelning på Tyrolen.
Antalet besökare på Turistbyrån har varit lägre än föregående somrar.
– Här misstänker vi att värmen spelar in. Men vi hade istället ett stort tryck på vår hemsida visitalvesta.se och även på sociala medier. Vi är mycket nöjda med vårt digitala arbete och även det faktum att vi har kunnat vara mobila. De varmaste dagarna tog vi med
oss material och åkte till stranden. Vi öppnade turistbyrån där besökarna fanns och det
var mycket uppskattat, säger turistassistent Kerstin Karlsson.
Ett besöksmål som varit riktigt populärt är Åsnens nationalpark, som invigdes den 25
maj. Totalt sett har det varit 27 417 besökare vid Sunnabron, Bjurkärr och Trollberget
från och med den första juni till den 21 augusti. I snitt ger det 297 besökare per dag och
den dag med allra flest besökare var midsommardagen, då hela 958 personer besökte
nationalparken.
Kommunens egna badplatser och Vislandabadet har också varit välbesökta i sommarhettan. Från juni till augusti besökte cirka 14 500 personer Vislandabadet, vilket ska
jämföras med 6 500 besökare förra året.

FAKTA

Under juni– augusti 2018:
• Kom drygt 1 000 personer till någon av ScenSommars föreställningar.
• Besökte 27 417 personer Åsnens nationalpark.
• Betalade 14 500 personer entré till Vislandabadet.
• Övernattade 4 747 personer på Hotell Rådmannen.
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Orrakullen: med bra läge och
goda förutsättning att locka företag
Alvestas nästa stora företagsområde är Orrakullen. Just nu pågår markförberedelser: vatten och avlopp dras in och gator skapas. Ola Agermark, näringslivsansvarig, ger oss de senaste nyheterna.
– Orrakullen har ett bra skyltläge längs med
riksväg 25. Här är också nära till E4:an,
järnvägen och till flygplatsen. Att dessutom
kunna locka med närheten till Växjö och
Linnéuniversitetet gör läget ännu mer intressant, säger Ola Agermark.
En del intressenter har redan hört av sig
och diskussioner pågår. Om det blir en
enda aktör som köper hela området, som
omfattar fyra hektar, eller det blir flera som
delar på ytan är i skrivande stund oklart.
– Utöver de företag som redan finns i kommunen hoppas vi också kunna locka hit företag från andra delar av landet. Fler och
fler upptäcker att vi är ett bra komplement
till Växjö. Under våren har vi märkt ett ökat
intresse för Alvesta. Fler har identifierat att
vi ligger bra till, säger Ola Agermark.
Under 2017 samarbetade Alvesta och
Växjö kommuner för att tillsammans försöka få till stånd en stor etablering av en
batterifabrik, som kunde ha placerats vid
Orrakullen. I arbetet med det gemensamma offertunderlaget togs ett omfattande informationsmaterial fram, som nu kommer
väl till pass.

– Vi lärde oss en hel del i det här samarbetet och tog fram mycket bra information
om bland annat regionens infrastruktur,
tillgången till kompetens och utbildningar
samt olika kluster och nätverk. Den här
bakgrundsinformationen om både kommunen och regionen har vi nu stor nytta
av. Många stora företag ser över kommungränser och agerar på en stor marknad,
säger Ola Agermark.
Något som varit lite av ett bekymmer vid
Orrakullen är en illaluktande doft som
spridits från den närliggande biogasanläggningen, som drivs av Alvesta Biogas.
Under våren har dock en rad åtgärder vidtagits, som gör att det inte längre luktar
från anläggningen.
Etapp 1 av Orrakullen ska stå klar för inflyttning våren 2019. På sikt tillkommer ytterligare 40 hektar i en andra etapp. När
arbetet med den tar vid är ännu inte bestämt.
Vill du veta mer?
Hör av dig till Ola Agermark,
ola.agermark@alvesta.se så berättar han mer.

Orrakullen
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Fler BasboHus på gång
Den 1 juni var det inflyttning i de 12 första lägenheterna inom konceptet BasboHus, på Kungsgatan i Vislanda. De har producerats för att möta efterfrågan på bostäder med lite lägre hyra. Under 2019 står ytterligare 24 Basbo-lägenheter klara,
denna gång i Alvesta.
– Målet med BasboHus är att producera
lägenheter till ett vettigt pris; lägenheter
med en standard som inte är högre än
nödvändigt. Lägenheterna vänder sig till
alla som inte vill eller kan lägga för stor
del av hushållets budget på boende, säger
Thomas Ottosson, ny som vd på AllboHus
från den 10 september.
Lägenheterna i BasboHus är tvåor och treor, som uppfyller alla myndighetskrav och
villkor från försäkringsbranschen. Kommunen har tecknat ett ramavtal för produktion
av husen med Sölvegårds Entreprenad
AB. Utöver de två BasboHusen i Vislanda
och de som ska byggas i Alvesta, har Sölvegårds byggt Basbohus även i Blekinge.
Både där och i Vislanda verkar hyresgästerna vara nöjda.

nyttan i Karlshamn, vilket kommer väl till
pass. Bland de utmaningar vi står inför i
Alvesta är att komma i gång med byggnationer mer ordentligt. Här har inte byggts
på länge och trycket på bostäder är stort.
En annan stor uppgift för bolaget är att påbörja renovering av våra äldre fastigheter.
Vilka blir era kommande satsningar?
– Utöver de kommande 24 Basbo-lägenheterna håller vi på att genomföra en upphandling av två trygghetsboenden som
består av 15 lägenheter i Alvesta och 10
i Vislanda. Vi kommer också, tillsammans
med kommunen, att titta på tillgänglig
mark för ytterligare byggnationer.

– BasboHus är ett intressant koncept som
jag tror kommer att slå igenom i fler kommuner. Som allmännyttigt bostadsbolag
ska vi ha ett varierat utbud, bygga för alla
och bygga överallt. Nu ser vi fram emot
de 24 kommande lägenheterna på Västra
Rönnedal i Alvesta. Schaktningsarbetet
har precis inletts och inflyttning sker nästa
år, säger Thomas Ottosson.
Vad fick dig att lämna tjänsten som
lokalstrateg i Alvesta kommun för att
bli vd på AllboHus?
– Jag trivs bra i Alvesta, här finns många
trevliga människor. När möjligheten med
AllboHus öppnade sig, sökte jag tjänsten, och tackade ja när jag blev erbjuden
den. Jag har ju jobbat 26 år inom allmän-

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Thomas Ottosson, thomas.ottosson@allbohus.se eller titta in på www.allbohus.se
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HALLÅ DÄR!
Per Gustafson, kommunens nye beredskaps- och säkerhetsstrateg …

… vad lockade dig att söka detta jobb?
– Det känns spännande att arbeta i en kommun i den period vi
går in i nu, för att till exempel få vara med och bygga upp ett
civilt försvar, som ju monterades ned för 25-30 år sedan.
Jag ser fram emot att få arbeta med både stort och smått,
möta såväl kollegor, politiker som medborgare och på så
vis få utlopp för de tankar och idéer jag har inom området.
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
– Jag kommer att arbeta med både beredskaps- och säkerhetsfrågor. Jag kommer att bygga nätverk och arbeta
med krishantering samt skydds- och beredskap på en övergripande nivå inom kommunen. Det är min uppgift att skapa ett grundläggande säkerhetstänk, så att alla vet vad de ska göra om eller när något händer,
oavsett händelse.
Vad har du hunnit med så här långt?
– Jag har fått en del arbetsuppgifter att bita i redan, almanackan börjar fyllas med möten
och många har knackat på min dörr och frågat efter mina tjänster.
Vad gör du helst en ledig dag?
– Eftersom jag både arbetar heltid och dessutom skriver på min doktorsavhandling arbetar jag så gott som alltid. Men när jag får en stund trivs jag i mitt garage och arbetar med
mitt bilprojekt; en replika av en kaross till en så kallad ”Willys jeep”.

FAKTA

Namn: Per Gustafson
Aktuell: Ny beredskaps- och säkerhetsstrateg i Alvesta kommun sedan den
3 september.
Bakgrund: Arbetade närmast som säkerhetschef på Lunds universitet och har mer än
30 års erfarenhet av säkerhetsrelaterade frågor. Han forskar inom arbetsmiljöteknik,
inom sekuritetshantering (Security Management), och ska avsluta sin doktorsavhandling våren 2018. Han har även bidragit till att etablera säkerhetsvetenskap som akademisk disciplin, inom både grund- och forskarutbildning.
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