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Landsbyggds
programmet
VÄXJÖ KOMMUN - BERG

Det nu gällande
landsbygdsprogrammet


På vilket sätt har landsbygdsprogrammet använts
i kommunens arbete inom områden som trafik,
omsorg, skola etc?



Vilka konkreta arbeten för att utveckla
landsbygden har programmet lett till?



Vilka slutsatser har man dragit av det gamla
landsbygdsprogrammet inför arbetet att ta fram
ett nytt?
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Programmets status i
kommunens arbete


På vilket sätt kommer landsbygdsprogrammet in
in kommunen planarbete?



Påverkar landsbygdsprogrammet någon av
kommunens övriga planer?



På vilket sätt kommer landsbygdens behov i in
översiktsplanen?



Hur tillvaratas den rena landsbygdens intressen?
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Viktigt för landsbygden


Kommunikationer
vägar och kollektivtrafik
 trafiksäkerhet speciellt för oskyddade trafikanter




Tillgång till kommunalservice
barnomsorg och skolor
 äldreomsorg




Tillgång till dagligvaruhandel



Goda möjligheter för landsbygdens företag

…….för att ta några exempel
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Funderingar /frågor inför
det stundande arbetet


Många punkter i programmet som är generella. Endast
det som handlar om landsbygdsutveckling borde vara
med i programmet. Viktigt att ha speciella mål för den
rena landsbygden också.



Kommunikationer och infrastruktur viktiga områden.
Speciellt för det lokala näringslivet.



När man skriver att landsbygden ska inkluderas i
cykelvägplanen, gäller det ren landsbygd också? Om
man vill öka kollektivåkandet. Rimmar dåligt med
indragna busslinjer. Hur har marknadsföringen varit kring
det nya systemet med transport till busshållplatsen?



Basfunktionerna viktiga. Att dagis fungerar så folk kan
flytta hit.
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Funderingar /frågor inför
det stundande arbetet


Problem med länsvägen genom Berg –
trafiken har ökat. Vad finns det för lösningar
för landsbygden? Balansgång mellan
framkomlighet och säkerhet.



Hot: Svårt att få bygga nya bostäder –
mycket som prioriteras före: åkermark,
odlingsrösen, växter och djur. Dessutom svårt
att få banklån till fulla värdet.



För landsbygden är permanentboende
människor viktigt för att utvecklas.



Styrka: Den kooperativa förskolan som ger
barnen möjlighet att stanna på hemmaplan.
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Funderingar /frågor inför
det stundande arbetet


Kommunen bör främja förskolan och också
möjligheter för andra barn att gå i förskola och
även fritids här.



Viktigt att elnätet har kapacitet för nya hushåll
eller näringsverksamhet. Den enskilde ska inte
behöva stå för kostnaden.



Kommunen borde tillhandahålla service för att
hjälpa aktörer på landsbygden att utnyttja de
bidrag som finns.



Vad gör din ort attraktiv? Naturen, människorna,
friheten, möjligheten att förverkliga sina drömmar.
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Fler frågor till Björn Idlinge


Pengar för tryckning av Bergbladet.
Borde inte ingå i utvecklingspengen, utan
utgå som särskilt anslag.
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Björns frågor


styrkor, svagheter, möjligheter och hot för din ort Hur är läget år 2030?



Vem får vad? Av vem?- När?-Hur?- och Varför?



Vad gör din ort attraktiv? Så att……. folk vill bo
och leva här. Besökare vill komma hit.



Vilka frågor är aktuella just nu? Vad kan Växjö
kommun göra för er?
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