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Här kan du läsa berättelser om hur vi vill att vardagen skall vara för invånarna i 

Vetlanda kommun. Efter varje text kommer våra konkreta vallöften:  

 

Det goda åldrandet 
Gunvor placerar en dyna under knäna och lutar sig över rabatten. Med spadens hjälp lyfter 

hon på jorden och trycker ner en tulpanlök. Detta är sista gången som hon sätter lökar längs 

med husets södersida. I vår kommer någon annan att glädjas åt knopparna som tittar fram i 

snögloppet. Hoppas att det blir en barnfamilj. Enligt mäklaren var det flera unga par som gick 

på visningen. Om en månad flyttar hon och Åke till ett trygghetsboende i deras Landsbro. 

Vilken tur att de ställde sig i kö på en gång som de privatägda lägenheterna stod färdiga, 

intresset var jättestort. Gunvor ser fram emot flytten. Snart behöver hon inte vara ängslig för 

trappor, trösklar och andra hinder som finns i huset. Och med tanke på Åkes vacklande hälsa 

så är det dags, även om personalen inom hemsjukvården gör ett bra jobb.  

Knaster på grusgången får Gunvor att vända sig om. Det är Gert som kommer med fikapåsen 

nonchalant under armen. Hon ställer sig upp och pekar in mot huset. Gert ropar innan han 

kliver in. Besöket från den gamla arbetskollegan är väntat, så Åke borde vara uppstigen. Två 

dagar i veckan spelar de boule tillsammans. Från början spelade de alla fyra: Gunvor, Åke, 

Gert och hans fru Rosita. Men Rosita gick nyligen bort i cancer. 

Gunvor serverar kaffet och ställer fram påsen med frallor. Inget fikabröd servereras längre på 

vardagarna. Det är en av flera goda vanor som Gunvor har fått från sin coach på Hälsocenter. 

Kanske är hon påverkad av den kommande flytten eller så känner hon av saknaden av sin 

väninna, för plötsligt hör hon sig själv fråga: 

- Hur upplevde du att vården kring Rosita fungerade? Kan man fånga upp en människa som 

insjuknar så fort på ett värdigt vis? 

Gert tänker en stund innan han svarar. 

- Den fasta läkarkontakten här på vårdcentralen fungerade jättebra. Rosita och barnen var 

lättade över att hon kunde bo kvar hemma. Det förlängde känslan av att allt var som vanligt. 

Jag gladde mig åt att kommunens vårdinsatser var så väl samordnade med vårdcentralens.  

Gert torkar bort några brödsmulor som fastnat i skägget innan han fortsätter: 

- Hemsjukvården tog ett stort ansvar för Rositas sjukdom under hennes sista tid och vi kände 

oss trygga med den palliativa vården. Rosita gick miste om ett gott åldrande, men hon fick en 

väldigt fin vård.  

Gunvor låter orden sjunka in. Hon, Åke och Gert har fortfarande möjligheten att få ett gott 

åldrande och den dag de behöver vård så finns den nära till hands. Det känns tryggt. 

 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

 

❖ Se en mångfald av boendealternativ 

❖ Arbeta mot åldersdiskriminering 

❖ Ha en individanpassad omsorg med en god samverkan mellan kommun och region 

❖ Nyttja digitaliseringens möjligheter för en god omvårdnad 

❖ Ge ett bra stöd till anhöriga och organisationer som gör insatser för våra äldre 

❖ Att en god och näringsrik mat tillagas vid våra kommunala kök runt om i 

kommunen 

❖ Ge personal goda möjligheter till kompetensutveckling 

❖ Att kommunen tillgodoser behovet av trygghetsboende genom egen byggnation 

eller privata aktörer 
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Barn och unga 
En ros!? Hur löjlig känner man sig inte att bli fotograferad med en ros i handen? Mina  

klasskamrater verkar dock inte bry sig. De poserar vant med sina mobiler med rosen i  

håret, handen eller i munnen. Mina sista minuter på högstadiet i Landsbro känns som en 

teater. Jag anar att mina vänner på högstadiet på Withalaskolan i stan känner likadant.  

Jag lämnar den vibrerande klungan. Högstadiet har varit tufft. Under höstterminen i sjuan 

började jag tröttna. På allt. Jag slutade med tennisen. Jag slutade med simningen. Jag vet inte 

varför. Morsan   protesterade förgäves. Sommaren till åttan checkade jag ut. Jag vet inte vad 

som hände. Sommardagarna rullade på och jag liksom stod bredvid. Jag hängde med på en del 

grejer. Som semesterresan till Öland med familjen. Men det var som om jag inte deltog. Jag 

låg vaken en halv natt och lyssnade på ett mäktigt bråk mellan morsan och Micke. 

När höstterminen började gick morsan i spinn. Möten hos skolkuratorn ledde vidare till möten  

på BUP. All uppståndelse gjorde mig less även om det kändes bra att bli sedd. Jag slutade 

hänga med kompisarna. Pingarna från tränaren för simlaget upphörde snart. Det enda som 

faktiskt fungerade var skolan. Jag gillade i stort sett alla ämnen och hade inga problem att 

klara proven. Rasterna däremot med allt tugg från alla håll pallade jag inte, utan jag satt 

bakom ett skåp med mina lurar. På vårterminen i åttan var det dags att gå ut på praktik. Jag 

minns min ångest. Att hamna på en arbetsplats bland vuxna där man förväntade sig att vara 

social, artig och ”på hugget”. Tack och lov verkade min syv:are förstå hur jag kände. Jag 

hamnade på det kommunala fastighetsbolaget, Witahlabostäder,  och kl. 07:00 varje morgon 

pluggade jag in lurarna i öronen, satte mig på flakmoppen och drog iväg till det 

bostadsområde där rabatter skulle rensas, papperskorgar tömmas och gräs klippas. Det var 

najs och jag blev erbjuden två veckors sommarjobb.  

Det var på väg hem efter en arbetsdag som jag passerade fritidsgårdens sommarhäng. Jag 

hade inte varit på den nybyggda fritidsgården Vattenverket innan. Runt en nerklottrad 

husvagn satt några ungdomar som jag kände igen från skolan. Hög musik pumpade 

någonstans ifrån. Jag stannade till och strax var skolans elevassistent Tobias framme. Han gav 

mig en läsk och öppnade en åt sig själv.  

- Levererar sommaren?, undrade Tobias. Jag minns inte vad jag svarade. Förmodligen något 

neggigt. Jag lämnade snart platsen, men senare samma kväll kom jag tillbaka för att titta på 

utomhusbio. Ingen från klassen var där och filmen hade jag redan sett, men jag gillade att sitta 

ute och känna nattkylan komma smygande. Innan jag drog hem tipsade Tobias om ett flottrace 

vid Östanå som skulle äga rum i ån kommande vecka. Jag struntade i värsta övermäktiga 

aktiviteten, men jag råkade ändå ha vägarna förbi när de första hemgjorda farkosterna flöt i 

mål.  

När nian började fortsatte jag att hänga på fritidsgården. Jag pluggade, spelade lite pingis och 

var med Tobias när han var där. Vi pratade en del. Om det stora i livet. Jag hade så många 

frågor. Om människor. Om olika sätt att vara, leva och välja. Ekologist eller närproducerat? 

Hybrid eller elbil, eller kanske en törstig SUV? Vegan, vegetarian, flexitarian eller vem fan 

bryr sig om korna? KTH eller yrkeshögskoleutbildning som leder till jobb? Storstaden eller ett 

hus på landet med egna höns? Vem ska jag vara? Vem ska jag vara med?  

Jag är framme vid skolgårdens cykelställ. Mopedhjälmen sabbar det sista av frisyren. Innan 

jag startar hör jag någon ropa mitt namn. Eric från klassen kommer springande. Ovant att se 

honom i kostym. Shit, vad vuxen han ser ut! Jag kan inte hålla inne flinet.  

- Kommer du till mig ikväll? Morsan och farsan har lovat att hålla sig borta. Det är ju  

asnajs väder så vi tänkte grilla. Typ hela klassen kommer.  

Vet inte vem som blir mest förvånad av svaret, jag själv eller Eric? 

- Självklart kommer jag. Det är ju sista kvällen med gänget, det blir najs. 
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Gruset sprutar bakom mopeden och jag hör Erics glädjerop bakom mig. Jag fyller lungorna 

med den varma sommarluften och känner munnen spricka upp i ett leende. Jag tog mig också 

igenom högstadiet levande, med lite hjälp. Ikväll är det fest! 

 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

❖ Se tidiga insatser för barn med särskilda behov för att förbättra skolresultaten 

❖ Aktivt arbete för psykisk hälsaFler vuxna i skolan bland annat genom samarbete 

med olika aktörer 

❖ Att de ska finnas en flexibilitet för att lösa gymnasieelevers skolskjuts 

❖ Vid intresse ge möjlighet till skolskjuts från centralorten till någon 

landsbygdsskola 

❖ Att det ska finnas möjlighet till musik-kulturskola under skoltid 

❖ Skapa ändamålsenliga lokaler för förskola och skola som ger en stimulerande, lugn 

och trygg miljö 

 

 

 

Ett Jönköpings län för alla 
- Och så vill jag ha en kråka här, tack. Mannen framför henne räcker över en handdator. 

Danijela skrattar lågt. Ordet ”kråka” har blivit ett internt skämt mellan henne och chauffören. 

Efter några tokiga missförstånd vet hon nu att hon ska skriva sin namnteckning. Danijela 

Stankov krafsar hon dit på den lilla displayen. Hon vinkar efter lastbilen när den svänger ut på 

landsvägen.  

Kvar står kartonger med varor som ska packas upp och placeras på hyllorna i butiken. Det är 

sex månader sedan hon tog över den nedlagda servicebutiken i Björköby, drygt 6 mil från 

Jönköping. Sex månader sedan som hennes man Andre, bakom ratten på en lånad bil, slirade 

in på den snömoddiga parkeringen utanför huset som nu också är familjens hem. Barnen hade 

skeptiskt tittat ut genom rutorna. ”Ska det här likna mormor och morfars butik? Vem vill 

komma hit och handla när det finns stormarknader inne i stan?”  

Danijela skrattar åt minnet. Vilken händelserik tid de har bakom sig. Att inreda lägenheten 

ovanför butiken gick snabbt med det sparsamma bohag de hade med sig från Jönköping. 

Marcus, sonen till farbrorn som tidigare bott i lägenheten och som också hade drivit butiken, 

var till stor hjälp. Den vänlighet han och hans familj visat dem bidrog till att familjen kände 

sig trygg från första stund.  

Tack vare Danijelas tidigare erfarenhet av att driva butik kom hon snabbt igång med 

verksamheten. Familjen välkomnades av byborna som var nyfikna på planerna med den 

gamla butiken. Från start inkom det önskemål om vilken typ av service som skulle erbjudas 

och vad som skulle säljas. Flera lokala matproducenter erbjöd sig att leverera alltifrån ägg och 

grönsaker till egengjord ost, marmelad och kött. Det var tydligt att många hade saknat 

närheten och servicen som en butik möjliggör på landsbygden. Tack vare att det finns fiber i 

byggnaden har hon både kunnat rådfråga sin pappa i hemlandet och utveckla sitt företag.  

 

I Jönköping fanns egentligen allt som familjen önskade med närhet till skola, universitet och 

jobb. Men Danijela saknade naturen och känslan av självbestämmande som livet som 

entreprenör ger. Därför började hon leta efter en lämplig butikslokal samma dag som familjen 

fick sitt uppehållstillstånd. Svenskundervisningen hade gett henne tillräckligt självförtroende 

för att hon skulle våga ringa de samtal som krävdes. Medan Andre arbetade och barnen var på 
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Björköbyskola satt hon på bussen åkande åt olika väderstreck för att titta på lämpliga objekt. 

Familjens krav var att det skulle finnas kommunikationer till Jönköping, så att barnen kunde 

gå kvar i sina skolor och Andre behålla jobbet. Tänk att ett sådant ställe fanns och att det 

passade plånboken!  

PLING! Danijela rycker till av ljudet från dörrklockan. Det är Gun-Britt som kommer in i 

butiken. En parant dam som dagligen dricker en kopp kaffe och inhandlar det nödvändigaste. 

Danijela serverar henne i skuggan bakom huset.  

- Vilken värme! Tror du det blir någon majeld i helgen, eller är det för torrt?  

Majeld? Danijela tänker. Vad är det, är det något hon har glömt att beställa hem? Maj-Britt 

pekar på en lapp som barnen i fotbollslaget har lagt ut på borden.  

- På valborgsmässoafton firar vi in våren. Det kommer bli den bästa dagen sedan du öppnade 

butiken med massor av folk. Danijlea lyser upp. 

- Dagen då jag öppnade butiken, upprepar Danijela tyst för sig själv. Det var dagen då jag 

började leva mitt liv i Sverige. 

 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

❖ Samarbeta mer över kommun- och länsgräns 

❖ Utveckla anropsstyrd trafik 

❖ Elektrifiera järnvägen Vetlanda-Nässjö och möjliggöra direkttåg till Jönköping 

❖ Få mer utlokaliserade behovsanpassade högskoleutbildningar 

 

 

 

Gröna näringar – Livet på landet 
 

Efter många års hårt arbete på vår gård börjar vi känna att orken tryter. Båda våra barn är 

utflugna och har familj och bra arbete på var sitt håll. Men visst finns det en dröm hos oss att 

någon av dem väljer att flytta tillbaka och ta hand om gården. Den har ju trots allt funnits i 

släkten i generationer.  

Efter lite betänketid och diskussioner med familjen är till vår stora glädje vår son Melvin 

villig att flytta hem och ta hand om jord- och skogsbruk. Det kommer även fortsättningsvis att 

finnas djur i ladugården även om hans stora intresse är skogen. Utöver traditionellt skogsbruk 

ser han också möjligheter att arbeta med lokal förädling av skogsprodukter. Tack vare att vi 

fick tillgång till bredband härom året kan hans hustru Lisa sköta en stor del av sitt arbete på 

distans.  

Så småningom började också vår dotter Karin och hennes familj att planera för att flytta 

tillbaks. Vi bestämde oss då för att bygga ett enplanshus till oss själva och lämna vårt hus till 

dotterns familj. Ett beslut vi aldrig ångrat. Vi trivs så bra här i skogskanten med utsikt över 

åkrar och ängar.  

Sedan många år tillbaka har vår dotter haft funderingar på att odla matfisk. Allt började 

egentligen när hon gjorde praktik i en mataffär och konstaterade att fisken hade transporterats 

väldigt långt. Efter mycket planerande är hon nu igång med fiskodlingen i stora 

glasfibertankar i den tillköpta lagården. Det fungerar alldeles utmärkt och både kommun och 

restaurang har visat intresse för den fisk hon kan leverera. 

Vi trivs alla bra här på vår gård. Så klart finns det en del saker som gör det lättare för oss att 
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trivas. Möjlighet till digital uppkoppling, regelbunden postutdelning, vägen fram till gården 

som sköts föredömligt av vägsamfälligheten, skolbussen som hämtar upp barnen nere vid 

vägkorset, snabba och enkla kontakter med myndigheter och inte minst trevliga och 

hjälpsamma grannar. Många är också de stunder vi varit tacksamma för Ahmed som med stor 

kompetens och energi hjälper oss med jordbruket. 

Varje dag dyker nya funderingar upp? Ska vi installera solceller? Ska vi stycka av några 

tomter nere vid sjön? Ska vi öppna en gårdsbutik med en enkel servering? 

Vi känner oss glada över att få vara en del av landets matförsörjning och samtidigt kan vi 

konstatera att ”Det finns en framtid på landsbygden”. 

 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

❖ Främja vidareförädling av skogsråvara och livsmedel 

❖ Se ett ökat fokus på de gröna näringarna i kommunens/NUVAB:s näringslivs-arbete 

❖ Att det finns en bra och tydlig information om olika regelverk 

❖ Se landsbygden och dess företag som en viktig del i energiomställningen och i arbetet 

för biologisk mångfald 

❖ Stödja satsningar på besöksnäringen, exempelvis gårdsförsäljning 

❖ Vi vill öka kommunens självförsörjningsgrad 

 

 

 

Unga kvinnor 
Med långsamma tag sveper Nina sopkvasten över det blanka betonggolvet. Det rasslar av 

pappersmuggar, serpentiner, chips och kapsyler, hon hittar till och med ett par glasögon. 

Vilken lyckad fest det var. Nästan alla anställda kom och de var på ett strålande partyhumör. 

Firmans 50-årsjubileum kommer att gå till historien. Om bara pappa hade fått vara med! Nina 

känner hur tårar stiger upp i ögonen. Fast han var med. Pappas andliga närvaro är som mest 

påtaglig när hon är på firman. Under kvällen kom flera medarbetare fram till henne och talade 

sig varma om hennes pappa, företagsgrundaren. De gratulerade också henne till jobbet som ny 

VD och majoritetsägare.  

Nina tömmer sopskyffeln i en plastsäck och börjar stapla stolar. Städfirman kommer strax, 

men hon ville vara först på plats och fixa grovjobbet. Företagsägare och vd vid 24 års ålder. 

Det är ju rätt fränt, tänker hon medan hon kånkar på plaststolarna. Nina tog examen som 

civilekonom för knappt sex månader sedan. Hon hade valt att studera och flytta till Jönköping, 

tillräckligt nära hemmet i Kvillsfors för att kunna behålla hästen. Trots studentlivets skrala 

ekonomi hade hon lyckats både behålla sitt vackra sto och tävla en del. Dessutom var 

studentlivet i Jönköping helt fantastiskt. Eftersom högskolan är placerad mitt i stan är det nära 

till uteställen, restauranger, kultur och gym. Planerna på ett bekymmerslöst liv som ung i 

storstaden kastade omkull, när pappa blev sjuk. Helt plötsligt stod firman utan ägare och 

uppmärksamheten riktades mot Nina. 

Tidigare hade tanken på att ta över företaget, som har legotillverkning inom svetsning, 

rörbockning och kapning, har aldrig tilltalat Nina. Under hela uppväxten hängde hon i stallet 

och det där med karriär fick komma senare. Under åren på högskolan insåg hon nyttan av att 

ha vuxit upp i ett entreprenörshem.  
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Mycket av det hon pluggade kunde hon applicera på företaget. Studierna blev mer begripliga 

och rent av spännande. Efter pappas bortgång behövde Nina tid att fundera över sin framtid. 

Maud, en av ledamöterna i styrelsen, kontaktade henne och tillsammans diskuterade de Ninas 

karriärmöjligheter och företaget.  

När det var dags att lämna besked till styrelsen, var beslutet enkelt. Hon ville ta över. Dels för 

att förvalta sin fars livsverk, dels för att hon kände entusiasm inför att utveckla verksamheten 

till ett modernt företag och en attraktiv arbetsgivare. Styrelsen hade varit odelat positiv till 

beskedet. Där fanns inga glastak att krossa! Värre var det med några av de anställda. Kamrater 

till pappa som hade jobbat på firman i över 30 år. De hade muttrat och surat, tills Nina kallat 

in dem en efter en och klargjort att de förändringar som hon på sikt vill genomföra inte 

kommer att hota deras anställning och att deras erfarenheter värderas högt av både henne och 

styrelsen. Borden är hopfällda och stolarna staplade. Nu hör hon städfirmans bil. Det klibbar 

under skosulorna när hon går för att låsa upp dörren. Här har de att göra!  

Klockan är 9 på söndagsmorgonen och Nina är angelägen om att komma iväg. Först ska hon 

till stallet för att fodra och mocka, sedan ska hon hem. Livet som entreprenör har börjat! 

 

 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

❖ Tydligt markera mot hot och våld i nära relationer 

❖ Tillgodose behovet av barnomsorg på obekväma tider 

❖ Få mer högskoleutbildningar på distans 

❖ Skapa ett ökat intresse för tekniska yrken bland kvinnor 

❖ Få till mötesplatser för företagare, exempelvis ”co working spaces” 

❖ Främja ett aktivt kulturliv 

 

Min kommun Vetlanda 

Centerpartiet i Vetlanda vill: 

❖ Att det ska finnas mötesplatser i stad och landsbygd 

❖ Ha en bra standard på gator och vägar, bland annat genom  

ett fortsatt ordentligt stöd till enskilda vägar 

❖ Att det ska finnas en god tillgång till byggklara tomter i hela kommunen 

❖ Nyttja kommundelsråden mer i demokratiarbetet 

❖ Se servicepunkter runt om i kommunen i samarbete med lokala föreningar eller 

näringsidkare 

❖ Underlätta byggande utanför detaljplanelagt område bland annat genom en samlad 

information kring olika regelverk 

❖ Underlätta för ett ökat tätortsnära friluftsliv 

❖ Att Vetlanda kommun ska ligga i topp när det gäller att vara en attraktiv 

arbetsgivare 

❖ Ha tillgång till bredband i hela kommunen och att vi ska ligga i framkant när det gäller 

att utnyttja modern teknik för att underlätta för kommuninvånarna 

❖ Att alla våra kommunala byggnader ska vara klimatsmarta 
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❖ Att Vetlanda ska vara en plusenergikommun 

❖ Arbeta aktivt med åtgärder kring klimatförändringar, exempelvis vattenfrågorna 

❖ Se en bra integration för att klara vår kompetensförsörjning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


