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Svar pfl brev av 2oIo-04-24 " En kommun som ir intressant att bo i!"

Av Ditt  brev att doma har vi samma uppfattning om vad som gor en kommun och en kommundel
attraktiv att bo i. Ett ideellt engagemang Ar grunden for en lokal utveckling. I viss min kan ett
"lokalpatriotiskt" tdnkande sdgas vara grunden for detta. Det dr dock viktigt att konstatera att det
i inns grader av patr iot ism. Si ldnge det gAr att se bAde helheten, kommunen, och delarna, ndrmaste
hembygden, fungerar detta. Dessvirre uppfattas det ibland som om ett motsatsforhAllande existerar
och pAg5ende utveckling av centralorten motarbetas om inte motsvarande kan skonjas i den egna
orten.

Min uppfattning dr att varje kommundel mflste fA utvecklas efter egna forutsdttningar och en stark
centralort med god til lgflng til l alla de faciliteter som gor ett samhdlle attraktivt, Sven Ar til l fordel for
de omgivande mindre orterna.
En nistan virldsfrinvAnd lokalpatriotism som krdver samma satsningar i form av bad, isbanor,
idrottsanldggningar el ler kulturarenor som i Krist ianstad stad, har ibland gjort sin rost hord. Det dr
denna jag vdnder mig emot! Att jag sedan tar Arkelstorp och Degeberga som exempel Ar mera av en
slump dn en riktad tanke. Det dr snarare sfl att vissa andra exempel hade kunnat uppfattas som
liktydigt med att peka ut orter med exceptionellt stark lokalpatriotism.

For ovrigt vill jag bara onska er lycka til l i det stora arbete som ni ldgger ner for att utveckla er
hembygd och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Vdnliga hdlsningar

nstads
un

*-4fu

Postadress
291, B0 Kristianstad

Telefon
vx 044- 13 50 00

Bankgiro
657-9536

0rg.nr
2 7  2 0  0 0 - 0 9 5 1


