
JÄRLE BYALAG EMOT LÄN5PENDELNI

Jo, så blev beslutet den 4 juni när Byalaget hode medlensmöte om frågon.
Lönspendeln ör ju en frågo som engogeral och oroot oss i Jörl€ under lång
tid. Blir den ov? Kommer den otf stonno iJörle? Vad kommer den inneböro
för byn ifrågo om buller, sökerhet? Kommer velerontågen kunno gå? Vod
hönder med stotionen? Vad kommer den kosto?

Vi börjode med ott ho ett informationsmöte med ansvarigt londstingsråd
Jonos Korlsson som kom ut iill Jörlegården. Jag vet inte om vi blev så mycket
klokore då utredning pågår, och oklort om den kommer kosta 200 eller 5OO
miljoner. Först vor beskedeJ att pendeln infe skulle stonno i Jörle men sen
kom en reservotion "qtt om intresset vor tillräckligt stort" kunde msn
omprövo beslutet! Annors vor det boro plonerot etf stopp i Hovsio. När
frågon om bussirafiken inte skulle bli sdmre ndr mon börjode köro tå9 så vor
beskedet förvånonde ott det skulle den inte bli.

Nösto steg för oss i byn blev då att hq ett medlemsmöte för ott ovgöro hur
Byofogef ska agero i frågon. Möiet var völbesökt med cirka 25 personer.
Försf fick ollo som visste något berötto om det. Det visode sig ott det finns
en projektgrupp med gomlc erfama perconer som höll i utredning om kostnod
med mera den s.k. Gubbligan. Enligt desso vcr någoi stopp i Jörle helt
uteslutet och det vcr öven tveksomt om det skulle bli stopp i Hovstol Ait
kostnoden skulle bli så lå9 som 200 miljoner kunde man oldrig tro, snorare
450 miljoner och då var inte ombyggnod ov Norc stofion och onslutningen till
stombonon inröknade och det kommer ott kosta en hel del. Att busstrofiken
inte skulle minsko vor völ ingen som trodde på. 5å det vor boro ott
konstotero ott det kommer ott kosto en fruktonsvörd mcingd med pengor
och för oss blir det bora dåligt.Sömre kollektivtrofik, buller, vibrotioner,
stoket och bullerplonk och <indå en osökerhet för bornen i byn. Risk oit det
inte blir någon veterontågsfrofik eller något siotionscafd. Byn blir för'övrigt
delod i två delor. Så mötet beslutode ati Byolagef sko verko för ott det
fNTE blir någon ldnspendel. Det blir förvisso en Dovids komp mot Goliot för
det verkor finnos my'cken preslige i denno frågo och det ör ingen som
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ifrågosott Lönspendeln. Förröns vi gör det. Det
mörkligo är ott nör kostnoderno blir så högo som
en hclv miljard då blir folk blindo, då är det som
om det ör för mycket ott fattq. Då ör det boro
ott körs på. Sen dr vcil frågon orn kolkylen håller?
Har de någonsin gjort det?

Nåvö|, vad gör vi nu? Styrelsen får jobbo ut en
plonl Insöndore till debottsidon i Nerikes
Allehondo. Skrivo till berördo londstings och
kommunpolitiker. I slutet ov ougusti sko mon
preliminört ho en kostnadskol\l och to stöllning
till om mon ska gå vidore. 6ör mon def så sko det
possero någro beslutsinstonser innon dei hqnnor
i Landstingstyrelsen som ör beslutsfotfore. Sen
ör det inte bara Byologet som ska ogero uton mon
kan som medborgore skrivo insändqre och
kontokto politiker och tjönstemän. Vi sko kämpo
och hoppos dtt förnuftet sko segro!

Sven Röstlund ordf.

NYHET! Endagskurs

Vill du lära dig grunderna i djurtolk? Nu har jag skapat kursen för dig som
äi intresserad och vill spendera en dag med mig och andra likasinnade.

Första kurstillfället är måndag den 2 Juli!

Priset är 995:- inkl. moms. Hemlagad lunch ingår.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?
Ring el ler maila mig nu!

Djurtolk - Christina Jarl
070 - 393 09 09
info@dju rtolk.com
www.d'iurtolk.com
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