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1.

Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
Vi har velat lyfta in Lis områdenas betydelse i materialet tydligare, uttryckt i vårt remissvar men fått återkastat att det skulle försena dokumentet! Nu kommer det i en fördjupning efter antagen ÖP! Cykelvägar och annan infrastruktur är viktigt på landsbygden också! Landsbygdspolitiska programmet borde kommit för ÖPn! Saknas i stort sett
utpekade industriområden att expandera på.

2.

Hur ska boende på landsbygden kunna göra sina röster hörda i
beslut som berör dem? Vad vill ditt parti göra för att öka delaktigheten?
Medborgardialog utgår från en ständigt pågående process med återkopplingar. Skolfrågorna Österfärnebo samt Gästrike Hammarby har
uppenbart inte velat ha områdenas synpunkter. Måste vara tydligt
hur röster med idéer ska underhållas. De som normalt står för styrkan i det ständiga förändringsarbetet

3.

Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden
och hur ska den drivas?
Medborgarservicen kan i många situationer utgå från uppbyggnad i
ortens affärer. Service i trafiken ska utvecklas genom anropsstyrd trafik

4.

Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
Synliggöra attraktiva Lis områden och låta dem stycka ut. Uppmuntra
till möjligheter och inte bygga murar av svårigheter.

5.

Föreningslivet är viktigt för en levande landsbygd, Hur vill ditt
parti underlätta för föreningar att verka på landsbygden och
vilken roll kan föreningarna ha?
Kan nyttjas i roller som att vara bygdens utvecklingsgrupp. Ge dem
rimliga möjligheter. Vara naturliga remisspartners

6.

Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas
med i kommunens krisplan?
Sträva efter det utsläppsfria samhället genom att nyttja vätgas, när
teknik och utveckling på det området så väl ligger ihop med Sandvik,
AGA, vindkraft och Sandvikens kommun.

7.

Vad vill ditt pari göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?
Uppmuntra dem få bygga profiler. Sticka ut. I annat fall uppmuntra
dem arbeta som friskola. Gå i bräschen för distansundervisningsmetoder. Finns föredömen

Kommentar från redaktören:
LIS-områden betyder ” Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”

