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Kan man tänka sig att det faller några droppar även på
Kristdala … ?
Oskarshamns kommun fick inte slutförvaret. Men vi får något som vi nog bör värderas minst
lika högt. Vi får så kallade mervärden för mer än en miljard kronor. Det är verkligen inte fy
skam. När allt högaktivt kärnavfall en gång förts till sitt slutförvar så är detta och förblir ett
slutförvar och inget annat. I det läget kan man fråga sig vilket värde det då har för en
kommun. Dessutom: Det dröjer ännu en del år innan förvaret kan börja byggas. I Oskarshamn
kan vi, om inte direkt, så i vart fall mycket tidigare börja göra de satsningar som vi vill göra
och som vi hoppas skall ge arbete och utveckling i kommunen under många år. Investeringen
i ett nytt färjeläge, där SKB kommer att medverka med ca 150 miljoner, är ett sådant exempel.
Nu är det ju självklart så att det inte är tillåtet att lägga pengarna på precis vad som helst.
Investeringar som vi kan vilja göra måste vara framtidsinriktade och kunna bidra till bl.a.
kompetenshöjning, bättre miljö och infrastruktur samt utveckling av ny teknik, om jag har
förstått saken rätt. Varje beslut om en mervärdessatsning skall dessutom fattas av en styrgrupp
på fem personer, nämligen ordförande, vice ordförande och vd för SKB samt
kommunstyrelsens ordförande i Östhammar och i Oskarshamn.
För oss känns det rätt att pengarna i möjligaste mån kommer hela kommunen till del. Det är
nämligen inte ovanligt att satsningar av olika slag främst sker i centralorten Oskarshamn och
mera sällan i de mindre tätorterna och på landsbygden.
Låt oss ta Kristdala som kanske det tydligaste exemplet på en ort som inte brukar stå överst på
listan närd det gäller nysatsningar. De ca 1000 kristdalaborna och kanske lika många i
kringområdena får åka fem mil fram och åter för att få del av den kommunala service som
finns i centralorten och som även de betalar skatt till. Många av dem får dagligen åka en
krokig och smal vägsträcka på en mil fram till Fårbo för att därefter kunna fortsätta till sitt
arbete på OKG eller hos SKB. I avtalet om mervärden förekommer södra avfarten från E22
och sträckan Svalliden – Århult men eftersom dessa nämns som ”exempel på åtgärder i
Oskarshamns kommun” tycker jag absolut att vägen Kristdala – Fårbo via Baggetorp borde
kunna komma i fråga för mervärdesdiskussioner. Det skulle ju även SKB och OKG som
arbetsgivare ha nytta av, kan man tycka.
Förutom förbättring av vägar finns det även annat som borde kunna göras inom ramen för
mervärdesavtalet. Det är nämligen så att de som bor i Kristdala länge har önskat en ordentlig
och tidsenlig sporthall istället för den gamla gymnastikbyggnad som nu används och där

exempelvis den framgångsrika innebandyklubben jämt får begära dispens för sina lag,
eftersom planen är för liten. Från kommunens sida har beskedet så här långt blivit: ”Tyvärr, vi
har inte råd med mer än en ombyggnad som innebär att planen fortfarande kommer att vara
för liten.”
Antag nu att vi börjar jobba för en sporthall i Kristdala. Den skall vara mycket moderna i flera
avseenden men särskilt när det gäller energi och miljö. Tekniken skulle kunna bestå i
uppvärmning med t.ex. solpaneler och andra förnyelsebara energikällor i kombination med
högeffektiv isolering och värmeåtervinning. För att komma över det mest framtidsinriktade
och innovativa i idéväg skulle det vara en tillgång om energiföretag som OKG, Saft,
Oskarshamns Energi AB och Elajo tillsammans med Högskolan inklusive Nova ingick som
delar i projektet. Då kan jag tänka mig att det skulle kunna bli resultat utöver det vanliga och
resultat som kan bli till nytta inte bara i Kristdala utan också på andra håll.
Här måste jag få säga att vad jag nu berättat om möjligheter att klara en ny sporthall i
Kristdala med hjälp av ”mervärdespengar långt ifrån bara är mina egna idéer. Jag har fått det
mesta från boende i Kristdala som jag talat med och som är angelägna att deras idéer prövas
så att man får se vad som är möjligt.
Det skulle inte förvåna om du också har fått höra lite om att det finns tankegångar av denna
typ i Kristdala. Själv tycker jag att idéerna och initiativen är så goda att vi måste få dem
undersökta. I det sammanhanget hoppas jag mycket på dig som kommunstyrelsens ordförande
och en viktig kugge i mervärdesavtalet.
Jag har alltså här redovisat två förslag till satsningar som kanske skulle kunna ske med hjälp
av mervärdespengar.
Frågor


Kan du medverka till att vi går vidare med dessa förslag för att reda ut om de är
genomförbara?



Hur skall vi i så fall konkret gå till väga, anser du?



Hur mycket tid anser du kommer att behövas för utredning och eventuellt beslut
om genomförande?

Vänliga hälsningar

Bo Malm (V)

