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Jo,såblevbeslutetden4 juni närByalaget
hodemedlensmöte
omfrågon.
ochorootossi Jörl€ underlång
Lönspendeln
ör ju enfrågo somengogeral
tid. Blirdenov?Kommer
denotf stonnoiJörle?Vadkommer
deninneböro
kunnogå?Vod
för bynifrågoombuller,sökerhet?Kommervelerontågen
höndermedstotionen?Vadkommerdenkosto?
londstingsråd
Vi börjodemedott hoett informationsmöte
medansvarigt
somkomut iill Jörlegården.
JonosKorlsson
Jagvet inteomvi blevsåmycket
klokoredå utredning
pågår,ochoklortomdenkommer
kosta200eller5OO
infeskullestonnoi Jörlemensen
miljoner.Förstvor beskedeJ
att pendeln
komenreservotion
"qtt omintressetvortillräckligtstort" kundemsn
omprövobeslutet!Annorsvor det boroplonerotetf stoppi Hovsio.När
inteskullebli sdmrendrmonbörjodekörotå9 såvor
frågonombussirafiken
beskedetförvånonde
ott det skulledeninte bli.
Nöstostegför ossi bynblevdåatt hqett medlemsmöte
för ott ovgörohur
Byofogef
skaageroi frågon.Möiet var völbesöktmedcirka 25 personer.
Försffick ollosomvisstenågotberöttoomdet.Detvisodesigott det finns
en projektgruppmedgomlcerfamaperconersomhölli utredningomkostnod
medmeradens.k.Gubbligan.
Enligtdessovcr någoistoppi Jörlehelt
uteslutetochdet vcr öventveksomtomdet skullebli stoppi HovstolAit
kostnoden
skullebli så lå9som200 miljonerkundemanoldrigtro, snorare
450 miljonerochdåvar inteombyggnod
ovNorcstofionochonslutningen
till
inröknade
stombonon
ochdet kommerott kostaen hel del.Att busstrofiken
inteskulleminsko
vorvölingensomtroddepå.5å det vor boroott
konstoteroott det kommerott kostoen fruktonsvördmcingd
medpengor
buller,vibrotioner,
ochför ossblir det boradåligt.Sömre
kollektivtrofik,
stoketochbullerplonk
och<indå
enosökerhet
för borneni byn.Riskoit det
inte blir någonveterontågsfrofik
Bynblir för'övrigt
ellernågotsiotionscafd.
delodi två delor.Såmötet beslutodeati Byolagefskoverkoför ott det
fNTE blir någonldnspendel.
Det blir förvissoen DovidskompmotGoliotför
det verkorfinnosmy'cken
presligei dennofrågo ochdet ör ingensom

ifrågosottLönspendeln.
Förrönsvi gör det. Det
är
ott
nör
kostnoderno
mörkligo
blir så högosom
enhclvmiljarddå blir folk blindo,dåär det som
omdet ör för mycketott fattq. Dåör det boro
ott körs på.Sendr vcilfrågonornkolkylenhåller?
gjort det?
Har de någonsin

MatiMa Elofsson bor i Torpa
völdigt niira jimvdgen och Ar en
av flera engagerad.ebyalagsmedlemmar i kinspendelfråg an.

Nåvö|,vadgör vi nu?Styrelsenfår jobbout en
plonlInsöndore
till debottsidon
i Nerikes
Allehondo.
Skrivotill berördolondstings
och
kommunpolitiker.
I slutetovougustiskomon
preliminört
hoen kostnadskol\lochto stöllning
till ommonskagåvidore.6ör mondef såskodet
posseronågrobeslutsinstonser
innondei hqnnor
i Landstingstyrelsen
somör beslutsfotfore.Sen
ör det inte baraByologetsomskaogeroutonmon
kansommedborgore
skrivoinsändqre
och
kontoktopolitikerochtjönstemän.
Vi skokämpo
ochhoppos
dtt förnuftet skosegro!
SvenRöstlundordf.

NYHET!Endagskurs
Villdu läradiggrunderna
i djurtolk?
Nu harjag skapatkursenför digsom
äi intresserad
ochvillspendera
en dagmedmigochandralikasinnade.
Förstakurstillfälletär måndagden 2 Juli!
Prisetär 995:-inkl.moms.Hemlagad
lunchingår.
Villdu vetamerelleranmäladittintresse?
Ringellermailamignu!

Djurtolk - ChristinaJarl
070 - 39309 09
info@dju
rtolk.com
www.d'iurtolk.com

