Tisdag 07 feb 2012

Bygdepartiet vill lyfta upp frågor så att leksandsborna får veta vad som händer, säger
Jörgen Winter. Kajen är ett projekt som partiet vill ha upp i ljuset. FOTO: EVA HÖGKVIST

Bygdepartiet vill ha svar på frågor om kajen. Hur försvarar man för skattebetalarna att det
investeras 21 miljoner i detta projekt är en av frågorna. Bygdepartiet är bara två år och hittills har
mycket tid gått åt till att lyfta upp frågor om varför.
– Vi vill att leksandsborna ska få veta hur ärenden har hanterats, varför projekt blivit dyra, säger
Jörgen Winter, ordförande i Bygdepartiet.
Om kajen ställer Bygdepartiet fem frågor till kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
Bygdepartiet frågar om budgeten sattes efter en tänkt allmän uppfräschning, men att projketet
sedan växt och blivit ett helt nytt paradområde. Vad var ursprungsidén? frågar partiet.
– Det är jättekul att få en fin hamn och gästhamn, säger Jörgen Winter.
Men inte till vilket pris som helst.
En fråga gäller det långa, sju meter breda däcket av lärkträ.
– Valet av material och utformning har gjort bryggan mycket dyrare, skriver Bygdepartiet.
Tryckimpregnerat virke är avsevärt billigare och funktionen är densamma.
Skötsel och underhåll beräknas kosta 200 000 kronor om året, pengar ska tas av budgeten för
barmarksunderhållet av vägar, vilken effekt får det?
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Bygdepartiet påpekar också att tillgängligheten blivit sämre. Personer med funktionshinder hänvisas
längst bort från brofästet sett, man måste ta sig genom hela Noret för att komma ned. Gatsten och
vass kantstenar kan medför skador både på fordon och människor.
Eftersom boende i området klagat på störning vid arrangemang undrar Bygdepartiet vad syftet med
Kajenområdet egentligen är.
– Många beslut togs långt innan Bygdepartiet fanns med, säger Jörgen Winter. Det enda vi kan göra
är att se till att korten kommer på bordet. Tunstaprojektet är ett annat exempel.
Bygdepartiet bildades tre månader innan valet 2010. Jörgen Winter hade själv hoppat av från
Centerpartiet.
– Jag klev av eftersom ingen lyssnade, det fanns några som hade makten i partiet och det spelade
ingen roll vad vi andra sa.
I valet fick Bygdepartiet två mandat.
– Jag trodde att man skulle lyssna lite mer på oss, när vi kommer med fakta, säger Jörgen Winter.
Bygdepartiet gnäller inte, vi kommer med förslag om hur man skulle kunna göra. Men vi är väldigt
glada att vi är med. Vi är en jättebra grupp som arbetar bra tillsammans.
Bygdepartiets idé är att inte centralisera. Många i politikergruppen är från Insjön, men Jörgen Winter
säger att man väldigt gärna villa ha fler medlemmar från Siljansnäs, Tällberg, Djura och andra delar av
kommunen.
Den stora skillnaden jämfört med när han var med i Centern, tycker han är att han få säga vad han
vill.
– Nu får jag reagera och tala om vad jag tycker. Det händer så mycket i kommunen, som
medborgarna inte vet om. Vi vill lyfta upp dessa saker.
Bygdepartiet är opolitisk, säger Jörgen Winter.
– När vi ska ta ställning till någon har vi tre frågor: är det bra för kommunen? Är det ekonomiskt
genomförbart? Kan det på längre sikt bli ekonomiskt bärbart? Och så måste man så klart respektera
budgeten.
Huvudfrågan är fler bostäder, så att människor vill bo i Leksand.
– Vi har väldigt många, som arbetar bland annat på Clas Ohlson och Bergqvist såg som pendlar in. De
bor i andra kommuner och betalar skatt där.
Att partiets bildades av flera missnöjda politiker betyder inte att man är ett missnöjesparti.
– Nej, snarare ett parti med sunt förnuft, säger Jörgen Winter. Vi är konstruktiva. Vi måste försöka
lyfta upp och puffa på, men det är inte lätt att nå ut.
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