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•	  Västra	  Harg	  är	  en	  typisk	  landsbygd.	  Vilken	  politik	  vill	  ni	  driva	  i	  landsbygd?	  	  
Vilken	  är	  den	  viktigaste	  politiska	  frågan	  för	  er	  angående	  landsbygd?	  
	  
Mjölby	  kommun	  har	  förmånen	  att	  ha	  en	  mycket	  vacker	  och	  varierad	  landsbygd.	  Vår	  vision	  är	  att	  vi	  
ska	  bli	  30	  000	  invånare	  och	  där	  är	  landsbygden	  en	  mycket	  viktig	  del,	  både	  för	  möjligheten	  att	  snabbt	  
ta	  sig	  ut	  till	  naturen	  men	  också	  ytterligare	  en	  unik	  boendemöjlighet.	  Vi	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  
marknadsföra	  vår	  landsbygd	  och	  visa	  på	  möjligheterna	  till	  boende	  och	  rekreation.	  Det	  stärker	  hela	  
Mjölby	  kommun	  som	  en	  inflyttnings	  kommun.	  	  
	  
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?	  	  
	  
Skolan	  är	  en	  fråga	  som	  engagerar	  många	  och	  det	  är	  förståeligt,	  det	  är	  här	  vi	  ger	  alla	  chansen	  till	  en	  
bra	  grund	  för	  livet.	  Skolan	  är	  en	  av	  våra	  viktigaste	  frågor	  och	  måste	  utgå	  från	  barnens	  behov,	  vi	  ska	  
vara	  en	  kommun	  där	  alla	  barnen	  lyckas	  i	  skolan.	  Alla	  elever	  ska	  få	  en	  bra	  undervisning	  av	  utbildade	  
lärare	  med	  rätt	  kompetens.	  Den	  pedagogiska	  utvecklingen	  ska	  ske	  med	  forskningsbaserade	  och	  
beprövade	  metoder	  på	  alla	  våra	  skolor.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt	  behöver	  det	  finnas	  ett	  stabilt	  
elevunderlag	  för	  skolan.	  	  
	  
•	  En	  bygd	  som	  Västra	  Harg	  är	  beroende	  av	  samarbeten	  mellan	  olika	  	  
organisationer	  och	  föreningar.	  Hur	  tänker	  ni	  som	  politiskt	  parti	  arbeta	  och	  	  
stödja	  det?	  
	  
Alla	  ideella	  krafter	  ska	  tas	  tillvara	  och	  där	  kommunen	  kan	  vara	  en	  spindel	  i	  nätet	  och	  hjälpa	  till	  i	  
sådana	  samarbeten	  ska	  man	  göra	  det.	  Det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  informera	  om	  vad	  som	  händer	  till	  att	  
svara	  på	  frågor	  förmedla	  kontakter	  eller	  se	  till	  att	  man	  är	  synlig	  på	  kommunens	  hemsida.	  Det	  finns	  
idag	  lite	  stöd	  i	  bygdepengen	  och	  detta	  är	  ett	  sätt	  att	  stödja	  just	  byalagen	  och	  det	  stödet	  behöver	  vara	  
kvar.	  En	  ny	  period	  av	  Leader	  kommer	  även	  starta	  upp	  och	  här	  har	  vi	  sagt	  att	  vi	  är	  positiva	  till	  att	  gå	  in	  
med	  nya	  pengar	  för	  denna	  period.	  Här	  finns	  mycket	  att	  hämta	  och	  möjligheter	  till	  samverkan	  i	  
landsbygdsutveckling.	  
	  
•	  Västra	  Harg	  har	  ett	  stort	  naturreservat	  och	  en	  av	  Mjölby	  kommuns	  större	  sjöar.	  	  
Vilken	  miljöpolitik	  driva	  och	  utveckla	  i	  kommunen?	  
	  
Västra	  harg	  är	  omgiven	  av	  en	  fantastisk	  natur	  med	  bl.a.	  sjön	  och	  lövskogen.	  När	  det	  gäller	  Västra	  
hargssjön	  genomförs	  det	  ett	  provtagningsprojekt.	  Här	  kommer	  man	  under	  tre	  år	  att	  mäta	  olika	  halter	  
i	  sjön	  får	  att	  se	  statusen.	  Detta	  kommer	  sedan	  att	  sammanställas	  och	  om	  det	  behövs	  kommer	  ett	  
förslag	  till	  åtgärder	  att	  ta	  fram.	  Vi	  ser	  att	  Västra	  hargssjön	  inte	  bara	  lockar	  de	  som	  bor	  omkring	  utan	  
även	  resterande	  kommuninvånare	  och	  utsocknes.	  Denna	  pärla	  behöver	  tas	  tillvara	  och	  det	  vore	  skoj	  
att	  tillsammans	  med	  Västra	  hargsborna	  titta	  på	  hur	  man	  skulle	  kunna	  utveckla	  sjön	  och	  badet.	  När	  
det	  gäller	  naturreservaten	  är	  det	  länsstyrelsen	  som	  har	  hand	  om	  detta,	  men	  vi	  lokalpolitiker	  ska	  se	  till	  
att	  man	  möter	  upp	  länsstyrelsen	  och	  tar	  tillvara	  på	  denna	  natur.	  



	  
•	  Att	  arbetspendla	  för	  att	  kunna	  bo	  kvar	  i	  en	  landsbygd	  som	  Västra	  Harg	  kräver	  	  
bra	  infrastrukturer.	  Hur	  ser	  ni	  på	  det	  i	  framtiden?	  
	  
Detta	  måste	  vara	  en	  prioriterad	  fråga	  om	  vi	  ska	  kunna	  uppnå	  visionen	  om	  30	  000	  invånare.	  Hela	  
kommunen	  måste	  ha	  en	  bra	  infrastruktur.	  Vi	  måste	  aktivt	  arbeta	  mot	  trafikverket	  för	  att	  sätta	  vår	  
kommun	  på	  kartan.	  Det	  är	  när	  vi	  är	  pålästa	  och	  förberedda	  som	  vi	  kan	  ta	  matchen	  och	  visa	  på	  de	  
insatser	  som	  behöver	  göras.	  Lika	  dant	  är	  det	  när	  det	  gäller	  kollektivtrafiken.	  Detta	  har	  nu	  gått	  över	  till	  
landstinget	  men	  vi	  lokala	  politiker	  kommer	  fortsätta	  att	  påverka	  så	  mycket	  vi	  kan	  för	  att	  utveckla	  vår	  
kollektivtrafik.	  Ett	  exempel	  är	  kontakterna	  som	  tog	  med	  östgötatrafiken	  för	  att	  elever	  skulle	  kunna	  ta	  
med	  kompisar	  hem	  på	  skolskjutsen,	  det	  gör	  skillnad	  när	  man	  engagerar	  sig.	  
	  
•	  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?	  
	  
Kommunen	  har	  idag	  en	  anställt	  som	  ska	  vara	  en	  kontakt	  person	  och	  stöd	  för	  olika	  grupper	  som	  vill	  
arbeta	  med	  att	  införa	  t.ex.	  fiber.	  Den	  funktionen	  måste	  finnas	  kvar	  och	  vi	  vill	  avsätta	  pengar	  i	  
investeringsbudgeten	  för	  att	  kunna	  vara	  med	  och	  medfinansiera	  projekt	  så	  mycket	  vi	  kan.	  Här	  är	  
även	  vårt	  parti	  mycket	  tydlig	  nationellt.	  Hela	  landet	  ska	  växa.	  Utvecklingspotentialen	  i	  alla	  delar	  av	  
Sverige	  ska	  tas	  tillvara	  genom	  att	  de	  lokala	  förutsättningarna	  stärks	  och	  de	  unika	  möjligheterna	  i	  
varje	  geografiskt	  område	  främjas.	  Det	  kräver	  inte	  minst	  att	  tillgången	  till	  bredband	  och	  telefoni	  
förbättras.	  


