
Levande 
landsbygd
"Genom att skapa ett gott företagarklimat säkrar vi också lands-
bygdens och de mindre tätorternas framtid."



Ska Kalmar kommun utvecklas måste samspelet mellan stad, småorter och landsbygd bli 
bättre. Kommunal service får inte inskränkas till själva tätorten Kalmar, exempelvis när det 
gäller skola eller äldreomsorg. Det är också ofta i den nära stadslandsbygden som nya 
företag inom exempelvis livsmedelsbransch eller besöksnäring växer och i dag ger nya 
jobb. Genom att skapa ett bra företagsklimat säkrar vi också landsbygdens och de mindre 
tätorternas framtid.

Samspelet mellan Kalmars stadskärna, ytterområdena med sina köpcentra, förorter och 
andra tätorter bygger också på att det finns goda kommunikationer, så väl med kollektiv-
trafik som för biltrafik med parkeringsmöjligheter.

Effektiv och pålitlig tåg- och busstrafik är dessutom avgörande för att människor ska kunna 
pendla mellan hem och arbete till våra grannstäder Karlskrona, Växjö och Oskarshamn. 
Kommersiellt bärkraftiga flygförbindelser till Stockholm är avgörande för Kalmars överlev-
nad, och flygmöjligheter för affärskontakter mot en kontinental knutpunkt är en viktig 
tillväxtfaktor. Vi anser att hela Kalmar kommun ska leva och utvecklas, både staden och 
landsbygden. Staden kommer av naturliga skäl utgöra en knutpunkt där stort utbud, både 
kommersiellt och servicemässigt, erbjuds alla Kalmarbor. Samtidigt är det viktigt att fortsät-
ta satsa på bra boende och god kommunal service på landsbygden runt om staden.  Mo-
deraterna vill se över hela landsbygdsutvecklingen i syfte att Hela Kalmar ska leva. Vi tror 
att en levande landsbygd i kombination med Kalmar tätort som knutpunkt blir vår framtida 
styrka som tillväxtort. Vi vill ta vara på den kraft och innovativt tänkande som finns hos den 
gröna näringen. Vi ser att en matregion tar form i Kalmars närhet, men som behöver stöd 
och rådgivning av olika slag – personlig och interaktiv. Moderaterna kommer aktivt att 
arbeta för en utveckling av en levande landsbygd. För att klara denna utmaning långsiktigt 
är det avgörande att samhällen och landsbygden får fortsätta växa med nya invånare 
utifrån sina egna förutsättningar.


