Svar från Miljöpartiet de gröna i Mjölby
1) Västra Harg är en typisk landsbygd.
a) Vilken politik vill ni driva i landsbygd?
b) Vilken är den viktigaste politiska frågan för er angående landsbygd?
Svar:
a) Ett fungerande Mjölby kommun bygger på välfärd, utveckling och
högkvalificerade jobb i hela kommunen. Den snabba urbanisering som pågår
innebär utmaningar för både stad och landsbygd. En levande landsbygd erbjuder
attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation som inte på samma
sätt finns i t.ex Mjölby tätort.
I en tid av omställning spelar landsbygden en avgörande roll för utvecklingen av
ett hållbart samhälle genom bland annat satsningar på förnybar energi och lokal
matproduktion.
Det finns tiotusentals blomstrande småföretag runt om på landsbygden.
Småföretag ska ha lägre arbetsgivaravgift och mindre sjuklöneansvar än större
företag. Samhället ska kunna bistå med kreditgarantier till landsbygdsföretagare.
Investeringar i natur- och kulturmiljövård samt utveckling av modern ekoturism
kan ge många gröna jobb.
Även energisektorn är en näring av stor vikt för landsbygden.
Energieffektivisering, utbyggnad av förnybara energikällor och ny energiteknik
kan bidra till ett blomstrande regionalt näringsliv. Vi ser positivt på lokalt ägande
varför det måste finnas tillgång till kapital. Skogsbruket och jordbruket är inte
bara viktiga för landsbygden utan för hela Sveriges överlevnad. Därför vill vi
prioritera åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, och stimulera forskning
inom miljö, jord- och skogsbruk och ekologisk produktion.
b) Den viktigaste frågan för Miljöpartiet är att Västra Harg fortsatt ska vara en
levande landsbygd, och att det kanske främst handlar om att driva att skolan
behöver vara kvar (även om elevantalet skulle sjunka under vad Mjölby kommun
egentligen utifrån rådande penningekonomiska beslutade riktlinjer anser vara
minsta antal elever).

2) Västra Hargs skola är viktig för bygden. Det är en del i att kunna vara en
levande landsbygd. Skolan är idag en trygg miljö och dess läge är i
närheten av ett naturreservat unikt. Vad vill ni med skolans framtid?
Svar:
Se svar på fråga 1. I övrigt vill vi på alla skolor i Mjölby kommun frigöra lärarnas
tid så att de bättre än idag kan ägna sig åt undervisning.

3) En bygd som Västra Harg är beroende av samarbeten mellan olika
organisationer och föreningar. Hur tänker ni som politiskt parti arbeta och
stödja det?
Svar:
Miljöpartiet ser att det civila samhället spelar en viktig roll för att hela landet ska
leva. Föreningsliv och idéburna organisationer bidrar till socialt hållbara
samhällen och stärkt livskvalitet hos unga och gamla. Vi vill att hela Sverige ska få
ta del av ett rikt och levande kulturutbud. Kultur bidrar till landsbygdens
attraktionskraft och främjar inflyttning och besöksnäring.
Mjölby kommuns kultur- och fritidsförvaltning arbetar idag med att stödja
föreningslivet i hela kommunen på ett sätt som Miljöpartiet upplever som
tillfredsställande. Arbetet med att stödja och söka bättre samarbete mellan olika
organisationer kan dock så klart alltid utvecklas, vilket Miljöpartiet ser sker i
dialog, där idéer kommuniceras, får ny energi och blir till verklighet oss emellan,
kommunen som organisation, existerande föreningar och organisationer, och alla
fantastiska kommuninvånare som vill åstadkomma och utveckla saker, och som
väljer att lägga ner tid och kraft på att förverkliga något.

4) Västra Harg har ett stort naturreservat och en av Mjölby kommuns större
sjöar. Vilken miljöpolitik driva och utveckla i kommunen?
Svar:
Vi måste ha en värld att lämna över till kommande generationer, till våra barn,
som inte är sämre än den vi fick av våra förfäder och föräldrar. Det är en princip
som rimligen bör råda. Tyvärr ger vi just nu våra barn en mer trasig värld, ur en
ekologisk synvinkel, än vad vi fick ta emot av våra föräldrar.
Miljöpartiet i Mjölby ser ett stort hot mot inte bara miljön och den biologiska
mångfalden i närmiljön i Mjölby kommun, utan även i regionen, Sverige, och
världen som helhet. Miljöpartiet ser i förlängningen tyvärr, om de värsta
scenarion som vetenskapen målar upp inträffar, även ett hot för kanske hela
mänsklighetens existens, det vill säga om en omställning av de aktiviteter vi
människor företar oss idag inte ändrar riktning tillräckligt snabbt. Klimathotet är
det hot som är mest överhängande, men mänskligheten behöver också ta en
annan riktning vad gäller saker som aktiv förstörelse av grundvatten, spridning av
kemikalier och produktion av högradioaktivt material, för att nämna några
områden.
På sina håll sker dock framsteg i form av ny teknik och nya beteendemönster som
ger hopp för framtiden. Miljöpartiet verkar för en omställning av samhället till en
värld där vi människor i större grad uppskattar det som inte kostar: som
Varandra, och Naturvärden. Naturvärden finns det gott om i Västra Harg. Och
kanske även människor som kanske är lite närmare varandra än vad man är på
andra ställen i kommunen?

Västra Harg är en del av Mjölby kommun som på så sätt är en mycket viktig del av
såväl Mjölby kommuns som allas vår framtid.
Naturreservatet och Hargsjön ska fortsatt skyddas från störande exploatering.

5) Att arbetspendla för att kunna bo kvar i en landsbygd som Västra Harg
kräver bra infrastrukturer. Hur ser ni på det i framtiden?
Svar:
En utbyggd och välfungerande infrastruktur är nödvändig för att hela Sverige ska
leva, inklusive Västra Harg. Kollektivtrafik krävs för att vi ska kunna arbeta och bo
även på landsbygden. Post och telekommunikation, inklusive fast telefoni, av god
kvalitet och till rimligt pris behöver också finnas tillgänglig i Västra Harg. Detta
ska vara samhällets ansvar.
Många på landsbygden är beroende av bilen, även med en utbyggd kollektivtrafik.
Det är en ödesfråga för landsbygden att samhället lyckas bryta beroendet av
bensin och diesel. Plötsligt stigande oljepriser eller sämre tillgång på olja kommer
annars att drabba landsbygden och Västra Harg hårt.
En del av de nya gröna bränslena kommer också att tillverkas på den svenska
landsbygden. Redan i dag förser landsbygden Sverige med stora mängder av vår
förnybara energi, och det finns fortsatt goda förutsättningar för att bygga ut en
lönsam och nödvändig energiproduktion. Klimatomställningen ger på så sätt både
trygghet för och arbete på landsbygden. Miljöpartiet ser gärna en utveckling av
produktion av förnybar energi i Västra Harg.

6) Möjligheten till bra elektroniska infrastrukturer (bredband, fiberkabel) är
viktigt för de som vill bo kvar men ändå kunna arbeta på avstånd. Vilken
politik vill ni driva i denna fråga?
Svar:
Bredbandsutbyggnad är av avgörande betydelse för en levande landsbygd.
Då Mjölby kommun idag är igång med att arbeta med att utöka stomnätet (som
finns upp till Önnebo) med förgreningar, så att de som bor utmed landsvägarna i
Västra Harg kan ansluta sig via fiber ser Miljöpartiet att det i nuläget kanske inte
är så mycket politik kvar i frågan, utan att den är i en verkställighetsfas. Som
Miljöpartiet förstår kartlägger Västra Hargs byalag tillsammans med Utsikt
bredband just nu vilka hushåll som är intresserade av att fiberansluta sig?

