
Vägra vägsamfälligheter  

2008-11-11 05:50   
Centerpartiet i Leksand missköter kommunens ekonomi. Underskott i kommunens budget och 
krav på besparingar i vård skola och omsorg. Förslag finns att höja kommunalskatten med 1 
krona för att täcka underskotten. Det enda centerpamparna inte sparar på är bidrag till 
Leksands IF och Ishallen.  
 
Cirka 100 miljoner av skattepengar har gått till gatubelysning och parkeringsplatsen utanför Ishallen. 
Campingbyn Orsandbaden såldes billigt för att ge pengar till Leksands IF.  
Pengarna behövs för att köpa ishockeyspelare. Drömmen om att få spela i Elitserien kostar 
skattebetalarna miljontals kronor.  
Centerpamparna har hittat ett nytt sätt att skaffa pengar till sitt ishockeyintresse och till centralorten i 
Leksand. Folket i byarna skall betala byvägarnas underhåll med egna pengar och bilda vägsamfälligheter. 
Skattepengarna skall gå till centralorten Leksand. Folket i byarna skall betala två gånger.  
Sedan år 1973 finns beslut på att Leksands kommun skall svara för vägunderhållet i hela kommunen. 
Det vill centern ändra på.  
Centern försökte genomföra förslaget år 2006. I kommunalvalet samma höst gick centern tillbaka med 
fyra mandat. Flest röster förlorades i byarna.  
Genomför centern förslaget skall byfolket se till att centern förlorar mer än fyra mandat i nästa val.  
Centern i Leksand är inte längre ett parti för landsbygdens folk det är ett parti för centerpamparna i 
Leksand.  
Den här gången är förslaget ett ”riggat” beställningsarbete från konsultfirman Sweco. Svaret är givet 
från början. Av tre förslag förordar Sweco det tredje förslaget, vilket är centerns förslag och lägger en 
kostnad på 15 miljoner per år på folket i byarna. Dessutom tillkommer lantmäterikostnader på flera 
miljoner. De sista åren är kostnaden cirka 15 miljoner per år i budget för vägunderhåll i Leksands 
kommun. Pengarna har gått till centralorten Leksand (5 år x 15 miljoner = 75 miljoner). Byvägarna har 
förfallit och är i ett uruselt skick och gatubelysning saknas.  
För byvägarna betalar staten ett bidrag på nära 1 miljon per år. (5 år = 5 miljoner). Även dessa pengar 
har centerpamparna i Leksand lagt beslag på.  
Den här veckan anordnar centerpartiet möten i bystugorna för att presentera sitt förslag. På mötena 
ställs frågan: ”Hur får vi bättre kvalitèt på våra byvägar?”  
Eftersom alla skattepengar, 75 miljoner, gått till centralorten Leksand är svaret enkelt:  
Betala tillbaka pengarna ni tagit från byfolket och rusta upp byvägarna, (15 miljoner i 5 år (75 milj) så är 
problemet löst.  
Betala även tillbaka det statliga bidraget på sammanlagt 5 miljoner, som skulle ha använts till byvägarna 
istället för parkeringsplatser till ishockeypubliken.  
Vägra samarbete för att genomföra centerns förslag, Sweco förslag 3. Låt centerpartiet ensamma tvinga 
fram förslaget. Rösta för förslag 1.  
 
Byfolket 


