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LEVANDE LANDSBYGD är svaret på första frågan! Det innebär att vi har inte bara 
en fråga som är viktig för landsbygden, det är helheten som gör att man vill leva på 
landet. Därför vill (ska) vi ha kvar skolan i Västra Harg! Skolan är en viktig del för att 
Västra Harg ska överleva.  
 
Vidare jobbar vi hårt för att ha kvar bidraget för enskilda vägar. Bredband är något 
som vår Anna-Karin Hatt jobbar hårt med. Vi vill ha mer bredband och säkrare 
master till telefoni på landsbygden. I vår kommun skulle vi även behöva ta 
ekonomiskt ansvar för utbyggnad så fort vi får möjlighet. 
 
Pendlings frågan är en svårare nöt att knäcka. Ofta är det många som vill pendla 
men man har så olika tider så det blir omöjligt att hålla en god tabell med tex buss. Vi 
vill att alla ska kunna åka med skolbussarna och att man så småningom kan åka 
förbeställd buss. I centern har vi jobbat mycket med it- samåkning. Man har ett 
program där man skriver in vilka tider man åker till tex Mjölby och då kan någon 
annan "boka" att få åka med. Vi kan gärna diskutera ett sånt förslag efter valet. 
Centern har ju också fått igenom en ökning av bidrag till livsmedelsaffärer på 
landsbygden.  
 
IT frågan är även livsviktig för att man ska kunna arbeta med sitt företag på 
landsbygden, i centern vill vi ha många små företag. Det är där jobben skapas! Vi har 
en stor potential att skapa fler arbeten på landet om vi köper närodlat, om vi 
samverkar och stödjer varandra så som ni gör i tex byalaget!  
 
Ett samarbete kommun - organisationer är livsviktigt för att utveckla bygden. Vi 
försöker från kommunen att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag till 
barn/ungdomsverksamheter men vi kan även hjälpa varandra med kontakter, 
lokalfrågor m.m. 
 
Miljöpolitiken är ju en fråga som i det här fallet med naturreservatet delar ansvaret 
mellan kommun och Länsstyrelsen. Från kommunen och politiken tycker jag att vi 
arbetat ganska idogt med frågan. Vi vill underhålla och ha "öppna" sjöar. Om ni inte 
tycker lika så vill jag att ni hör av er. 
	  


