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Remissvar

Till Näringsdepartementet

Synpunkter på Landsbygdspolitik (SOU 2017:1, Dnr:N 2017/00222/HL)
Landsbygdskommittén har många bra förslag, som om de förverkligas sannolikt kan utveckla
landsbygden. Om det inte ska stanna vid vackra ord, tror vi att målen generellt måste bli mycket
tydligare och mer konkreta.
Vi har valt att, utifrån vår livssituation och våra erfarenheter, lyfta fram den viktigaste frågan för
vår bygds överlevnad – bättre väg till kommuncentrum. Vi är 200 invånare som bor i en by i
Ulricehamns kommun som långa tider saknar farbar väg till kommuncentra. För oss är det därför
inte svårt att till 120% instämma i kommittens konstaterande ”För befolkningen i de glesa
landsbygderna är därför vägunderhållet och nödvändiga nyinvesteringar i vägar av största vikt”.
Trafikverket har ett grundläggande uppdrag vad gäller vägnätet i Sverige: Att se till att vägarna
är farbara. Vi anser att Trafikverket inte sköter sitt allmänna uppdrag att hålla denna väg (1824
Fänneslunda-Härna 5,2 km) farbar under långa perioder.
I över tjugo års tid har vi kämpat för en upprustning och beläggning av denna väg. Vi har gjort
det genom uppvaktningar, skrivelser, media och kontakter med politiker och myndigheter (se
bif fil). Hittills utan resultat. Vi har alltid hamnat i mom. 22 där alla inblandade aktörer i
planeringsprocessen skyller ifrån sig på varandra genom ansvarsflykt och känner oss därför helt
maktlösa och övergivna.
För oss är vägen livsviktig för våra byars överlevnad. Det finns unga familjer som vill bo här men
för att bara ta det senaste exemplet med sönderkörd bil (se bif fil) så ter sig framtiden mörk ut.
Politikers och myndigheters vackra ord om en ”levande landskap” blir för oss bara tomt prat så
länge vi inte ser någon som helst vilja att ge oss en farbar väg till kommuncentrum där offentlig
och kommersiell service alltmer koncentreras.
Vi betalar skatt som alla andra och anser oss ha rätt att kräva farbara vägar och noterar att
kommittén uppmärksammat ”att biltrafiken i landsbygderna mer än väl betalar för de externa
effekter, inklusive miljöpåverkan, som uppstår”.
Svik oss inte ännu en gång!
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