Vi vill öppna nya
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Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd!
Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors liv inte bara enklare utan vi vill
också ge människor de förutsättningar som behövs för att de ska uppfylla sina drömmar.
Det kan handla om människan som i början av sitt liv vill skaffa sig en utbildning men samtidigt
också bo kvar på sin hemort, kanske kombinerar man sina studier med ett extra jobb?
Det kan handla om det ny utexaminerade som ska ut i arbetsmarknaden på riktigt och vill då
kunna se sig om åt så många håll det bara går.
Men det handlar också om de drömmar som inte har formats än, de tankar projekt och
framtidsplaner som kommer att möjliggöras genom nya möjligheter att resa.
För oss är det detta som fler resmöjligheter handlar om. Det är så mycket mer än att bara resa
från A till B. Det är vad denna resa kan åstadkomma som räknas.
Det är därför vi vill satsa och då inte bara på en järnvägslinje, utan på möjligheter som kommer
av det.

”För mig ser jag tågen som något mycket positivt för Markaryds kommun, det gör det lättare för våra
företag att rekrytera bra personal, men det gör också Markaryd till en mer attraktiv ort att bosättasig i
och pendla från.”
Sven Jansson (C), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Markaryd
”Halmstad växer och det är fler och fler som vill komma hit. Med bra tågförbindelser med Småland
och centrala Skåne, öppnar vi upp för fler och gör det enklare att resa till och från Halmstad. ”

Henrik Oretorp (C), kommunråd
Halmstad
”Laholms tätort har gynnats av tågtrafiken och nu kan samma utveckling också erbjudas våra andra
orter i kommunen. Detta gör att fler kan stanna kvar men också att fler väljer att flytta dit.”
Erling Cronqvist (C), kommunråd
Laholm
”Att kunna resa öster ut öppnar upp Halland för många fler att komma hit, men gör också att
Hallänningarna får tillgång till fler arbetsplatser och studieorter på pendlingsavstånd”
Stefan Bengtsson (C), gruppledare
Region Halland
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Vad vill vi?
Centerpartiet i Markaryds, Laholms och Halmstads kommuner tillsammans med Centerpartiet i
Region Halland är eniga. Vi vill att tågtrafiken ska börja rulla på Markaryds banan, med
tågstopp ibland annat Markaryd och Knäred. Som ett första steg för att få igång resandet vill vi
kolla på möjligheterna att förbättra busstrafiken.
Vi ser att nya arbetsmarknader och studiemöjligheter kan öppnas upp för ännu fler människor
med bättre kommunikationer. Det kommer att öka och bättra på samarbetet mellan Halland och
kommunerna österut. Kontakterna med norra Skåne som Hässleholm och Kristianstad kommer
också förbättras med direkttåg dit. Dessutom kommer detta skapa nya boendemiljöer, då
människor genom tågpendling kan bosätta sig i exempelvis Knäred och Markaryd och snabbt
och enkelt pendla till jobb med tågen.

Varför?
1. Jobben
Med bättre kommunikationer och med turer som ger möjlighet till pendling så ökar man också
tillgången på jobb. Människor behöver tvunget inte flytta när man byter jobb ifall det finns fullt
fungerande pendlingsalternativ. Dessutom skapar kontakterna mellan människor grogrunden
för att nya företag, branscher och innovationer kan skapas.

2. St udierna
Genom tåg på Markarydsbanan öppnas också flera universitet upp för fler människor.
Högskolan i Halmstad, Kristianstad Högskola och även Lunds universitet görs tillgängligt för
fler. Det är då inte bara ungdomar som får ett större urval, utan också alla de som vill
vidareutbilda sig eller kanske satsa på högre studier efter att ha jobbat en tid.
Pendlingen medför också att fler kan bo kvar i sina hemorter och ändå skaffa sig en högre
utbildning.

3. Landsbygden
Detta är också en satsning på landsbygden. Genom att fler jobb blir tillgängliga från fler orter
genom tågförbindelserna ökar detta också landsbygdens attraktionskraft. Det finns ett stort
intresse för att bo på landet. I somras presenterade Landsbygdsdepartementet en undersökning
som visar att hela70 % av unga kvinnor kan tänka sig att bo på landet. Men detta skulle förutsätta
jobb och bra kommunikationer.
Genom denna tågsatsning kommer inte bara de orter som kommer få tågstopp att gynnas utan
även de orter runt omkring.

4. Framt iden
Det är i mötet mellan människor som framtiden skapas. När nu fler människor får möjlighet att
träffas både i vardagspendlingen men också i fritidsresandet finns det potential att nya idéer,
koncept och tankar växer fram. Exakt hur det blir är svårt att säga, men med tåget som grund
finns goda förutsättningar för en spännande utveckling.
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Hur?
Vi Centerpartiet i Markaryd, Laholm, Halmstad och Halland kommer lyfta frågan om
tågtrafiken inför det kommande budgetarbetet inför 2013 års budget i våra respektive läns
länstrafikorganisationer. Dessutom ska nya trafikförsörjningsplaner tas fram där denna sträcka
kommer vara en prioriterad del för oss. Men vi kommer inte klara detta själva. Det kommer
krävas politisk vilja också från andra partier och vi kommer vara pådrivande för detta i våra
respektive allianssamarbeten.

När?
Som ett första steg vill vi förbättra dagens tunna turtäthet på sträckan Markaryd – Halmstad för
att den senare ska kunna bana väg för att den tågtrafik som i slutet av 2013 startar på sträckan
Hässleholm – Markaryd också ska fortsätta till Halmstad. När det blir möjligt är svårt att säga
och kräver undersökningar av många olika aktörer. Men vi vill att det så snart som möjligt skall
kunna tas fram en tidsplan för när första persontåget kan rulla mellan Markaryd och Halland.

Mer information:
St efan Bengt sson (C), gruppledare i Region Halland
070 – 202 60 15
Erling Cronqvist (C), kommunråd Laholm
070 – 597 77 82
Henrik Oret orp (C), kommunråd Halmst ad
070 – 334 75 13
Sven Jansson (C), gruppledare Markaryd
073 – 088 54 70
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