
Moderaterna 
 

• Västra Harg är en typisk landsbygd. Vilken politik vill ni driva i landsbygd? 
Vilken är den viktigaste politiska frågan för er angående landsbygd? 

•  
• Vi vill att hela Mjölby kommun ska leva. Det kan b.la ske genom:- Den ”digitala 

kollektivtrafiken” där så många som möjligt får tillgång till 
bredbandsuppkoppling,- tillgång på byggbara tomter och en smidig hantering 
om markägare vill stycka av mark för bostadsändamål, behålla 
landsbygdsskolorna så långt det är möjligt med hänsyn till elevunderlag och 
kostnader, sträva efter att köpa produkter i vår närhet för att lantbrukare ska 
kunna erbjuda arbetstillfällen och utveckla sina företag.    

•  
• 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? 

•   
• Se ovan, vi tror att man bör se nya möjligheter. Tänka nytt. 
•      
• En bygd som Västra Harg är beroende av samarbeten mellan olika 

organisationer och föreningar. Hur tänker ni som politiskt parti arbeta och 
stödja det? 

•  
• - Vi tror mycket på den ideella kraften och vill gärna stödja och uppmuntra 

lokala intresseföreningar. En dialog med flera lokala träffar där politiker och 
tjänstemän kommer ut till byalag och övriga föreningar ,åtminstone 1 gång per 
år eller efter behov. 

•  
• Västra Harg har ett stort naturreservat och en av Mjölby kommuns större sjöar. 

Vilken miljöpolitik driva och utveckla i kommunen? 
•  
• Dom gröna näringarna med jord och skog är med sin förnyelsebara råvara en  

nyckelresurs i det framtida klimatarbetet. Produktion och bevarande måste gå 
hand i hand. Ett naturreservat som det i Västra Harg ger möjligheter till 
upplevelsevärden ur främst ett bevarande perspektiv på naturen. Som 
kommun ska vi utnyttja  våra naturpärlor i vår marknadsföring. Samtidigt vill vi 
se en aktiv skötsel av övriga naturresurser där produktion o miljö är i balans. 
Vi vill verka för en aktiv miljöpolitik där vi går från fossil energi till förnyelsebar. 
Det kan skapa både en bättre miljö och arbetstillfällen på landsbygden.   
 

• Att arbetspendla för att kunna bo kvar i en landsbygd som Västra Harg kräver 
bra infrastrukturer. Hur ser ni på det i framtiden? 

•  
• Västra Harg har alla möjligheter då Mjölby generellt har mycket bra 

infrastruktur med E4:an och järnvägen. Att ta sig in till knutpunkter som Mjölby 
o Mantorp kan vara en utmaning utan bil och med ett fåtal kollektiva resor per 
dag. Här kanske vi kan ha kreativa utvecklingstankar med byalaget ?! tex. 
Organiserad samåkning.  
 



• 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? 
 

• I Kommunens infrastrukturprogram är landsbygden med som en prioriterad 
fråga. I dagsläget har finansiering inte varit helt klar p.g.a av det nya 
Landsbygdsprogrammet. Vi inser att bredband till så många som möjligt på 
landsbygden är en nödvändighet för att kunna verka med företag och 
distansarbete i dagens samhälle. Vi kommer göra allt vi kan för att nå fram 
men även här kommer byalag m.fl behöva engagera sig för att det ska bli 
verklighet.   

 
Nya moderaterna Mjölby  

	  


