
Sdmre sjukvård på grund av Länspendeln
Enligt Traf ilserkets för-
studie Nora - örebro slut-
rapport ianuari 2012 TRV
2010/84677 kommer kost-
naden för Låinspendeln
från Nora att landa på 580
miljoner +/- 150 milioner
kronor, drif tskostnader
tillkommer. Till detta ska
läggas osiikerhetsf aktorer
för bron över Jiirleån som
iir byggd 1905 och att ban-
vallen delvis gar på sank
mark,

Broar som byggs i dag
har en beråiknad liwliingd
på 120 år oc.h om, med
betoning på om, denna bro
?ir byggd.med samma kral-
litet så har bron endast en
kvarstaende livsliingd på
cirka 20 år.

Enligt Christer Mineur på

Tlafikverket så kan inte
landstinget riikna med
några pengar från staten
utöver det som liinet kan
disponera sjiilv i liinspla-
nen för infrastruktursats-
ningar - cirka 80 mifoner
om året,

Cbristian Mineur menar
att man inte kommer att
rekommendera regeringen
att prioritera liinspendeln i
de nationella satsningama,
den btir helt enkelt för dyr.
"Det ligger långt ifrån att vi
skulle kunna förorda i det
hiir läget med de insiller vi
har i dag, så vi rekomrnen-
derar Länshafiken att satsa
på bussaltemativel dä har
vi en bra samhällsekono-
misk nytta", säger Cbristian
Mineur.

TidsYinsten iåim.fört med
nuvarande bussf örbindelse
skulle bli cirka 20 minuter.
I detta har alå inte hiinsl'n
tagiis till tiden att ta sig till
tågstationen iZtnJört med
att stiga på vid nu befint-
liga busshållplatser.

För de som pendlar till
örebro från norra länsde-
len via Nora blir tidwin-
sten försumbar då de i så
fall måste råka in i Nora
och byta till tå9. Enligt Tra-
fikverkets förstudie pend-
lar drygt 1 000 pe$oner
från Nora till örebro varav
arbetspendlingen utgtir den
stö$ta delen,

För de som arbetar iA bil
det vanligaste ftirdmedlet
(86 procent). Vad iag bedö-
mer pratar vi om några
hundn stvcken som skulle

kunna bli tågpencllare.
Ett altemativ som skulle

bli betyclligt billigare kun-
de vara Expressbussar diir
man slmkroniserar trafik-
ljusen till grönt altema-
tivt en bussfrl ftån Hovsta.
Detta skulle då dessutom
gmna kollektirtafiken i
stort då fler mellan Nora
och Örebro attraheras av
att åka buss.

Dågligen låservi om bris-
tande resurser inom siul-
vården. Personal som
knappt hinner ta rast och
har sbessrelaterade pro.
blem. Patienter som fa{ lig-
ga i korridorer. Liikare som
har så mycket övertid att
de får ansöka om dispens
samtidigt som de måste ta
ut övertiden i lediehet och

inte i pengar det vill säga
ett moment 22.

Vakna upp Jonas Karls-
son och Marie-Louise
Forsberg'Fransson, ni han-
terar våra skattepengar och
det iir oftånkor igen som
så att ni måste ta pengar
från sjukvarden för att
finansiera detta om ni inte
tåinker höia skatt€n.

I undersöloring efter
undersökning iir vi skat-
tebetalare högst villiga att
betala för vård, skola och
omsorg men att få såim-
re siukvard Iör att några
hunalm ska åka tåg låir det
inte vara många som Eup-
portar.
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