
Punktering?
Alvesta

Regummering AB
Mån-fre 7-17 • 0472-108 56

VECKANS

LUNCH
i Alvesta kommun

Affärslunch serveras
kl 11.00-14.30

Förrätt
Blomkålssoppa med krutonger 
och parmaskinksrulle 

Varmrätt
Fläsk� lé med rostde rotfrukter, 
rödvinssås och potatiskroketter 

Förrätt..................................55:-
Varmrätt..........................125:-
Förrätt & varmrätt....165:-

Veckans sallad
Sallad med kyckling, rödlök
och currycreme fraiche.....89:-

Veckans pasta
Pasta med strimlad biff,
dijon o peppar i gräddsås...92:-

Köksmästaren rekommenderar:
Biffstek med lök
och stekt potatis...............115:-

Centralg 2, Alvesta 0472-448 00

ÄT GOTT I TREVLIG MILJÖ

DAGENS RÄTT
I dagens rätt ingår varmrätt, 
sallad, smör, bröd samt kaffe. 
Pris 69:- • Serveras 11-14.30.

Måndag
Falukorv med ost och ananas

i senapsgrädde samt potatismos
Pasta med kyckling,

soltorkade tomater i gräddsås

Tisdag
Köttfärs och fetaostbiff

med mild grönpepparsås
Sparris och ostbakad sej� lé
med skaldjursås och dillris

Onsdag
Revbensspjäll m potatissallad, salsasås

Lasagne med tomat och löksallad

Torsdag
Fisksoppa med tomat och basilika, 
chokladkaka med vispad grädde
Fläsknoisette med bearnaisesås

och stekt potatis

Fredag
Rotmos med rimmad oxbringa

och pepparrotssås
Saffranskesobakad lax� lé m vitvinssås 

och kokt potatis samt citron

info@hotellradmannen.se

www.hotellradmannen.se

Centralgatan 2, Alvesta. Tel 0472-448 00

HOTEL RÅDMANNEN
Paa STRØGET

Storgatan 15, Alvesta
Tel 0472-190 05

www.paa.stroget.se

Lunchmeny 
11.00-14.00
Inkl bröd, smör,

 sallad o kaffe 70:-

Måndag

Dillkött på kalv m kokt potatis

Tisdag

Laxpudding med skirat smör

Onsdag
Pytt i panna, stekt ägg

och rödbetor

Torsdag
Raggmunk med rimmat � äsk 

och lingon

Fredag
Kokt kyckling med currysås 

och ris

Liten ´a la carte 165:-

Danske Smørrebrød
alla dagar

Dagens rätt 11.00-14.30
Inkl salladsbuffé, dricka, 

hembakat bröd o kaffe 65:-

Vi har 71 olika pizzor,
även sallad och kebabrätter!

Salladsbuffé, dricka, hembakat bröd 
och kaffe ingår i ALLA rätter. 

Restaurang och Pizzeria

Spåren
Värendsg 7,  Alvesta. 0472-126 60

Måndag
◆ Enkelpanerad kummel� lé

m curryfrästa räkor
◆ Pytt i panna m ägg och rödbetor

Tisdag
◆ Pasta med salamie och briegryta
◆ Rotmos m rimmad bog o senap

Onsdag
◆ Friterad hajmal� lé med dillaioli
◆ Pannbiff med lök och skysås

Torsdag
◆ Gratinerad pasta

m parmasskinka o creme fraiche
◆ Senapsgriljerade spareribs
med klyftpotatis, barbequesås

Fredag
◆ Grillad laxkotlettm basilikasmör

◆ Vitlöksspäckad rostbiff
med grönpepparsås

Veckans Special 89:-
Arombiff, pommes o bearnaisesås

Dagens rätt
11.30-14.00

Fabriksg 13, Alvesta. Tel/fax 0472-55 45 94

MÅNDAG
Wienerkorv m potatisgratäng

Kalops, kokt potatis och rödbetor

TISDAG
Stekt laxbit m kokt potatis

och romsås
Köttfärssås och pasta

ONSDAG
Kyckling� lé med parmesan

och basilikatäcke
Levergryta med ris och lingon

TORSDAG
Köttfärslimpa med kokt potatis

och gräddsås
Ärtsoppa, pannkakor, sylt, grädde

FREDAG
Helstekt kotlettrad m charlottensås 

och stekt potatis
Fiskgratäng med ris eller

kokt potatis

VECKANS SALLAD
Kycklingsallad

Dagens inkl. nybakat bröd & sallads-
bord. Vi bjuder på kaffe på maten

Dagens pris 59:- avhämtning 50:-
Lunchhäften 11 luncher: 590:-. Inkl. 
dryck 650:- För avhämtning 500:-

varje dag på www.smp.se

DAGENS RÄTT 60:-
kl 11.00-14.00

Storgatan 21, Alvesta
Tel 0472-146 50

Måndag
Kokt kyckling i currysås,

serveras m gröna ärtor och ris
Kåldolmar m skysås och lingon

Tisdag
Stekt strömming m potatismos

Ost- och ananasgratinerad
kassler m rödvinsås och ris

Onsdag
Dansk sjömansbiff m inl gurka

Kokt torsk� lé m ägg o persiljesås

Torsdag
Ärtsoppa, pannkakor, sylt, grädde

Pepparstekt kotlettrad
m rotfruktspytt och chiliyoghurt

Fredag
Gravad lax m dillstuvad potatis

Wallenbergare m gräddsås, gröna 
ärtor och potatismos

Veckans special
Fläsk� lémedaljonger, balsamico-

sky, parma ships, potatiskaka

Veckans sallad
Ost- och skinksallad
m apelsindressing

Avhämtning dagens rätt 50:-

”Energi & Klimat”
Hur ska jag agera?

Församlingsafton i Lekaryds 
sockengård 19/10 kl 19.00

Hans Gulliksson, 
Energikontoret Sydost
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Alvesta
Margitta Lennartsson,

Marie Magnusson, Elisabeth Berg

Tel 0472–473 40,

annons 0472–470 00

E-post alvesta.red@smp.se

En 21-årig Alvestabo 
sitter anhållen hos 
polisen misstänkt för 
grov kvinno-
fridskränkning.

Det var på fredagskvällen 
som en 17-årig kvinna 
anmälde att 21-åringen 
hotat henne till livet. De 
båda har tidigare haft ett 

förhållande med var-
andra.

Ett halvår
Under förhöret uppgav 
17-åringen att hon under 
ett halv års tid utsatts för 
verbala hot och fysiskt 
våld. Mannen greps och 
sitter nu anhållen.

Stefan Fehrm

Utlandsstudier.  Joakim 
Berg tog hem andrapri-
set i Ljunggrenska so-
listtävlingen och en 
prissumma på 60 000 
kronor, som ska gå till 
utlandstudier.

Andra-
placering 
för Joakim 
Berg
Den unge slagverka-
ren Joakim Berg 
slog sig till en 
 andraplacering i 
Ljunggrenska solist-
tävlingen i Göteborg 
i lördags.
– Jag är jätteglad. 
Det är fantastiskt, 
säger Joakim Berg.

I 25 minuter spelade 
Alvestabördige Joakim 
Berg för juryn och en 
publik på omkring 500 
personer i Göteborgs 
Musikhögskolas kon-
sertlokal Artisten.

Först vibrafon och 
cymbal, ett stycke som 
heter Scen för vibra-
fon, sedan marimba, 
Rumble strips. Han 
avslutade med From a 
Drumsong på 13 olika 
trummor.

Pianisten Julia Esta-
da vann förstapriset 
och även tredjeprista-
garen var en pianist, 
Henrik Måwe. Det blev 
ingen vinstsumma på 
100 000 kronor för Joa-
kim, men väl 60 000 
kronor. Och det räcker 
till de utomlands-
studier, som han läng-
tar efter.

Sugen på Paris
– Jag har aldrig stude-
rat utomlands. Jag är 
sugen på Paris, att åka 
dit någon vecka och ta 
lektioner för olika lära-
re och jag skulle vilja 
åka till USA och ta lek-
tioner där. Man gör lite 
olika på olika platser. 
Men jag har inte riktigt 
bestämt mig än för vad 
jag ska göra, säger han.

– Det var jättekul att 
vara med i detta och att 
så många lyssnade! 
Juryn satt där, men 
man spelade för publi-
ken. Många tror att 
slagverk är bara trum-
mor, därför valde jag 
de olika instrumenten 
för att visa bredden, 
säger Joakim Berg.

Margitta Lennartsson

 Höstbilrundan i 
 Alvestakorpens regi 
ordnades i söndags. 
Ett hundratal ekipage 
startade.

Bilrundan, den 80:e i ord-
ningen, var drygt  åtta mil. 
Ingrid Wirstedt, vice 
korpo rdförande, hade pla-
nerat den.

– Det har jag gjort fl era år 
nu. Vi vill ha en runda med 
vackra vägar och  sevärd-
heter, det ska vara trevligt 
att köra. Man vill berätta 
lite om det som fi nns utmed 
vägen, så det är lite jobb 
med det, säger hon.

– Det är en årlig tradi-

tion för oss. Man kommer 
ut på småvägar, som man 
aldrig kör annars och lär 
sig mer om trakten. Det är 
trevligt, tyckte, Lisbeth 
Johansson, som körde 
rundan med maken Len-
nart och svärfar Henning 
Johansson.

Ingrid och hennes make 
Hilbert hade fullt upp med 
att förse inströmmande 
deltagare med färdbeskriv-
ning och tipskort vid star-
ten i Hagagården. Färden 
gick via Bergunda, Bok-
hultet, Skir, Billa, Hemsjö 
gamla kyrka, Vikensved, 
Öjaby och Lönås till målet, 
Hanaslövsgården.

Korpen ordnade 
fi n höstbilrunda

21-åring misstänkt för 
kvinnofridskränkning

Olaga hot och hemfridsbrott
� Två män i 30-årsåldern från Alvesta är polisanmälda 
efter olaga hot och hemfridsbrott.

Männen påstås enligt anmälaren, en man i ungefär 
samma ålder, ha kommit till hans stuga i ett sommarstu-
geområde utanför Alvesta under fredagen. De trängde 
sig in och hotade mannen muntligen.

Polisen är förtegen om brottet, men grannosämja upp-
ges ligga bakom.

Ett förslag till bespa-
ring är att dra in barn-
omsorgen kvälls- och 
nattetid. En besparing 
på mer än 1,15 miljon 
kronor. Men samtidigt 
ett dråpslag mot för-
äldrar som använder 
nattis.
– Jag skulle bli tvungen 
att byta jobb, säger 
 Brigitte Andersson, 
tvåbarnsmor.

Av Margitta Lennartsson
margitta.lennartsson@smp.se

0472-473 40

Nedläggning av Alvesta 
kommuns nattis, som fi nns 
i Alvesta och i Vislanda har 
varit aktuellt tidigare år.

Men föräldrar har kun-
nat pusta ut; det har inte 
blivit någon nedläggning. 
Och än har politikerna inte 
tagit ställning till detta 
eller andra sparförslag för 
nästa år.

Hoppas på förnuft
Brigitte Andersson hop-
pas, att politikerna är för-
nuftiga och inte drar in 
nattis.

– När jag var barn hade 
jag en hemmamma. Men 
nu bygger samhället på att 
båda ska jobba. Och sam-
hället ska rulla 24 timmar 
om dygnet; affärer har 
öppet till sena kvällen, en 
del dygnet runt, många har 
nattjobb, jobbar skift, säger 
hon.

Självklar service
– Samhället har ändrats 
men inte barnomsorgen. 
Det borde vara en självklar 
service, det borde vara lag-
stadgat att det fi nns barn-
omsorg nattetid.

– Det ska ju fi nnas barn-
omsorg de tider människor 
jobbar, inte bara från 
klockan 6 till 18.

Brigitte är ensamståen-
de, men hon tror att alla 
som använder nattis har 
lika stort behov.

Pia Stråhlin jobbar på 
posten. Posten har kvälls-
öppet.

– Hampus sover inte på 
nattis, men han är där en 
del kvällar. Hans pappa 
reser mycket i jobbet och 
jag kan inte lämna Ham-
pus ensam, säger Pia 
Stråhlin.

Barn eller jobb?
– Det kan ju vara så att 
båda föräldarna i en famllj 
jobbar skift. Finns inte 

 nattomsorg måste de lägga 
sina skift olika. Då träffas 
de ju aldrig – så vill man ju 
inte ha det heller, menar 
Brigitte, som jobbar som 
undersköterska på inten-

sivvårdsavdelningen på 
Växjö lasarett.

Sparas alltid på barnen
– Det är irriterande att det 
alltid ska sparas på bar-

Förslag att dra in barnomsorg     nattetid
Tvåbarnsmamman Brigitte Andersson: Jag skulle bli tvungen att byta jobb

Nattis – en 

självklar 

service. 

– Nattis 
 borde vara 
en självklar 
samhälls-
service, 
tycker Brigit-
te Anders-
son, här med 
barnen 
 Celine och 
Kevin, som 
sover på 
Nattugglan, 
när mamma 
jobbar.  
Foto: 
MARGITTA 
LENNARTSSON

Vill ha kvar nattis. Hampus Stråhlin och Celine Anders-
son vill ha kvar nattis i Alvesta. Fast Hampus är där bara 
en del kvällar och Celine tycker att det är allra bäst att 
 sova hemma.

– Det är olyckligt om 
servicefunktioner som 
barnomsorg inte häng-
er med utvecklingen i 
samhället, säger Lotta 
Fonsell, Vidakoncer-
nen.

Vidakoncernen, som har 
sågverk i Vislanda och 
Alvesta, reagerar mot för-
slaget att lägga ned nattis.

– Våra anställda drabbas. 
Vi har tvåskift. Nu ska vi 
dessutom tillsätta ett skift 
till, så behovet av nattill-
syn för anställdas barn 

ökar, säger Lotta Fonsell, 
som är marknads- och 
informationsansvarig på 
Vida.

– Vi ökar produktionen 
generellt inom Vida. Det 
skulle vara problematiskt 
om nattis upphörde. Det 
skulle försvåra vår rekry-

tering av personal och det 
skulle bli problem för de 
anställda vi redan har, 
säger hon.

Olyckligt
– Det är olyckligt om ser-
vicefunktioner som barn-
omsorg inte hänger med i 

utvecklingen i samhället.
Kommunerna har ingen 

skyldighet att ordna barn-
omsorg kvällar och nattetid. 
Men i Alvesta kommun gör 
man det ändå sedan 1995, 
eftersom det fi nns behov. 

Behovet av nattlig barn-
omsorg har inte minskat, 

Vidakoncernen engagerar sig: ”Barnomsorg viktig      servicefunktion”

nen, de är ju vår framtid. 
Ska människor behöva  välja 
om de ska ha barn eller job-
ba? Det fi nns inte så många 
sju till fyra-jobb längre, 
säger hon.

Brigitte säger, att hon och 
hennes barn ändå är privili-
gierade. Barnen har morfar 
och mormor nära, som kan 
hämta barnen en del kväl-
lar, när Brigitte slutar sent.

i stället ökar behovet, vilket 
Vidakoncernens uttalande 
kan ses som belägg för.

I Vislanda är antalet barn 
på Kvarngårdens nattis per 
kväll i genomsnitt åtta. I 
Alvesta, på Nattugglan, 
Båten, varierar antalet barn 
mellan ett och nio.

Nattis blir dyrare och 
dyrare för kommunen. Om 
nattis bedrivs i samma 
omfattning som i dag nästa 
år ökar kostnaden med 
100 000 kronor på grund av 
nya arbetstidsregler. 

 Margitta Lennartsson

Bollhallen i Moheda 
är fl itigt använd och 
behöver byggas ut. 
Därför ansöker 
 Moheda If om bidrag 
av kommunen.

Moheda If  ansöker om 
195 000 kronor för ny -
byggnation och 30 000 
kronor för renovering.

Bakgrunden är att klub-
ben varje år ordnar 18 
ungdomscuper. Både ung-
domarna och seniorerna 
har behov av fl er omkläd-
ningsrum och dessutom 
behöver de gamla omkläd-
ningsrummen renoveras.

Nyinvesteringen som 
Moheda IF söker bidrag 
för är två nya omkläd-
ningsrum i anslutning 
till bollhallen. De skulle 
också fylla funktionen 

att damer och herrar 
som tränar i bollhallen 
kan få skilda omkläd-
ningsrum.

När det är cuper i boll-
hallen samtidigt som det 
är träningsmatcher i Veg-
byhallen brukar det ock-
så köra ihop sig med 
omklädningsmöjlighe-
terna. Om planerna 
genomförs skulle Mohe-
da IF  vid sådana tillfäl-
len kunna erbjuda 
omklädningsmöjligheter.

De nuvarade omkläd-
ningslokalerna för herr-
seniorer är för små; 
Moheda IF menar, att de 
inte är acceptabla. Byggs 
de nya lokaliteterna för 
omklädning först är det 
lättare att renovera de 
befi ntliga, skriver klub-
ben i ansökan.

Margitta Lennartsson

57 på konstresa 
till Göteborg
� Alvesta allmänna konst-
förening har gjort en konst-
resa till Göteborg. De 57 
deltagarna tittade först på 
Picassoutställnigen på 
Göteborgs Konstmuseum. 
Sedan stod en guidad vis-
ning av Gunnebo slott på 
programmet. Slutligen 
besöktes Röhsska museet 
med bland annat utställ-
ning om Svenskt Tenns 80-
åriga historia samt mål-
ningar och skulpturer av 
Astrid Bergman Taube. 

Moheda IF vill bygga ut

Höstbilrunda. Ingrid Wirstedt till höger ger färdbeskrivningar till Reinhold Johanson 
och Kent Bergstrand. I bakgrunden Hilbert Wirstedt. Foto: MARGITTA LENNARTSSON

Fest i Åby för boulemästare
� Bouleallisansen har haft avslutningsfest i Åby. Närmare 
65 bouleintresserade var närvarande. Alvesta Korpen blev 
årets stormästare, seriesegrare och cupsegrare med 5–4 
såväl mot övriga seriesegrare från Moheda PRO coh Lamm-
hult Boule. Den andra slutspelsmatchen vann Moheda med 
5–4 mot Lammhult. Samtliga tolv deltagande lag fi ck pris. 




