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Skrivregler
Vi prioriterar reaktioner som rör 
länet och är undertecknade med 
namn. Om du vill använda 
 signatur, bifoga namn och 
adress. Kritik mot namngiven 
person måste undertecknas 
med namn. Skriv kort, högst 
1 500 tecken. Redaktionen 
 förbehåller sig rätten att stryka 
och redigera texter. Inskickade 
bidrag  returneras inte.

barometern-otRedaktion:  0480–592 44 
E-post:  reagera@barometern.se

Färre åker buss med 
dyrare biljettpriser
Replik
Svar till Ekonomen om 
buss priserna.

Du har ifrågasatt min räkne
förmåga när jag jämför 
buss– och bilkostnader. 

Jag ifrågasätter snarare 
min förmåga att förklara 
mitt resonemang, för du 
har uppenbarligen inte 
 förstått mig. Jag ska här göra 
ett ytterligare försök att 
 förklara.

Det är min personliga 
situation som jag har räknat 
på.  Jag har jämfört vilka 
kostnader det innebär för 
mig om jag börjar köra bil 
i stället för att som hittills 
åka buss. Jag har inte för
sökt att räkna ut vad det 
kostar att köra bil totalt. Jag 
vet att man i en korrekt mil
kostnad ska räkna med för
säkring, skatt, värdeminsk
ning, slitage med mera.

Men jag har en bil. Den står 
nästan alla dagar hemma 
i carporten. Även när den 
står stilla hemma i car
porten och jag åker buss så 
kostar försäkringen lika 
mycket.  När jag då jämför 
min situation, mina utgifter 
för buss eller bil, så måste 
du medge att jag inte kan ta 
med försäkringskostnaden. 
Den blir inte billigare om jag 
åker buss.

Samma med skatt och 

besiktning, de kostar lika 
mycket oavsett om jag åker 
bil eller buss. 

Bilen är åtta år gammal 
och värdeminskningen låg. 
Slitage, javisst – jag nekar 
inte till att den finns, men 
det gjorde jag inte i min 
insändare heller. Om du 
hade läst ordentligt så hade 
du sett att mitt val är

●● Buss för 62 kronor dag
ligen och en timme av min 
fritid.

●● Bil för 63 kronor dagligen 
plus slitage på bilen.

I mitt öppna brev till poli
tikerna har jag räknat med 
flera alternativ, bland annat 

de 18,50 kronor per mil 
som Skatteverket anser vara 
rimlig milersättning. Men 
du har uppenbarligen 
bättre beräkningar än 
Skatte verket när du 
 kommer fram till 50 kronor 
per mil? 

Du som är duktig på att 
räkna kanske också kan 
sätta en prislapp på den 
timme som jag varje dag 
 lägger extra på bussen?  Vad 
skulle du göra om du fick 
20 timmar extra fritid varje 
månad? 

 Jag undrar stillsamt vad 
du har för syfte är med din 
insändare. Jag vill faktiskt 

helst åka buss och mitt syfte 
är att försöka förbättra möj
ligheterna för kollektiv
trafiken och med den mil
jön. Ditt tycks vara att upp
mana KLT och landstings
politikerna att höja priserna 
ytterligare. Då kommer 
ännu färre att åka buss. Det 
blir inte bättre lönsamhet i 
kollektivtrafiken genom att 
höja priserna – det enda 
man uppnår med det är 
färre resenärer, tommare 
bussar, ännu sämre lönsam
het och indragna turer. 
Sänk priserna så åker fler 
kollektivt!

Inger WIklander 

Insändarskribenten har försäkringskostnader och skatt på bilen oavsett om hon åker buss eller 
väljer att ta sin bil. Foto: Daniel SvenSSon

NäRiNgsliv
Coop i Nybro har 
 avvecklats.

Enligt vd för KF-Göta beror 
det på att kunderna har 
 svikit butiken.

Typiskt att en hög chef 
avsäger sig allt ansvar. Det 
är ju Coop som svikit oss 
kunder och medlemmar 
med betydligt högre priser 
än övriga livsmedelskedjor. 
(gäller troligen inte bara 
Nybro Coop)

Vi har bland annat haft en 
charkavdelning de senaste 
åren som varit direkt dålig. 

Varför? Tanken slår mig att 
detta varit medvetet för att 
dränera kundkretsen. Var
för har man inte analyserat 
vad det beror på att kund
underlaget sviktat, man 
kanske kunde ha frågat oss 
kunder/medlemmar.

Som medlem är vi del
ägare, borde vi inte ha 
 informerats och fått avge 
våra synpunkter innan 
beslutet fattades.

Det har varit heltokiga 
öppettider för lilla Nybro 
med tanke på personal och 
energikostnader.

Varför har man inte för

sökt med nya grepp, sett 
framåt? Minskat ner butiken 
och gått över till en ren livs
medelsbutik. 

Näthandel, lokalt när
odlat efterfrågas allt mer. 
Stekpannor och raggsockar 
finns det specialbutiker för.

Kooperativa Förbundet 
 bildades år 1899 som en 
motvikt till den privata livs
medelshandeln. Några år 
senare var KF en av landets 
största folkrörelser med 
över 240 000 medlemmar. 
Dåvarande köpmanna
organisationer reagerade 
med stridsåtgärder på olika 

områden. Men KFstyrelsen 
svarade med motåtgärder. 
De vek inte ner sig som 
dagens styrelse och vd som 
fattar ett fegt och oansvarigt 
beslut och därmed också 
svikit oss medlemmar.

Man måste kunna lära sig av 
historien för att kunna 
forma framtiden. Något att 
tänka på för dagens besluts
fattare. 

Tack till den alltid 
 trevligaleendehjälpsamma 
personalen på Coop Nybro.

lars Hammargren, nybro
medlem i KF sedan mitten av 40-talet.

Lär av historien och utveckla framtiden

glesbygd
Utan att till fullo vara insatt 
i kommunens  skyldigheter 
gentemot innevånarna i de 
olika orterna i kommunen, 
har jag full förståelse för 
att det måste vara svårt att 
tillgodose alla olika önske
mål som kan dyka upp.

Situationen för de som bor 
i den mindre byarna runt 
om i kommunen är ibland 
svår, det är svårt att fånga 
turisters uppmärksamhet 
och att göra den lilla orten 
attraktiv. 

I Johansfors, med Lycke
byån ringlande genom 
samhället, har vi sedan 
slutet av 1800talet haft 
ett glasbruk som haft upp 
och nedgångar men ändå 
haft glansdagar. Till bruket 
hör Johansfors musikkår, 
en kår som i år firade 100 
år. Dräkterna bär brukets 
färger och även om många 

är till åren komna försöker 
man hålla kåren vid liv. 

Detta blir nu mycket svårt, 
övningslokalen som ligger 
i brukets lokaler har nu 
varken värme eller el. 
Musikkåren har alltså 
 förlorat sin övningslokal, 
det var kanske inte den 
 presenten man ville ha på 
100årsdagen.

Vad som behövs för att 
övning ska kunna fortsätta 
i lokalen är en egen elmä
tare, då kan kåren själva 
stå för kostnaderna som 
blir för el. Man har under 
åren okstat på lokalen en 
del renoveringar, samt 
fixa toaletten. Hela tiden 
medvetna om att det har 
skett med ovissheten runt 
hörnet. 

Det är lätt att slå ihjäl en 
liten ort, men mycket 
svårt att väcka den igen.

gun mälberg

En liten ort som har 
dött är svår att väcka

AsylboeNde
Jorå, Hotell Dacke i Virse
rum, ortens enda lunch
restaurang, stänger, 
 öppnar åter men då som 
asylboende. 

Möjligheten till att få sig en 
bit mat om man eventuellt 
besöker Virserum är lika 
med noll. Samma sak med 
Moliljan i Målilla som en 
längre tid varit asyl
boende, men som man 
förut kunde besöka om 
man var ute på en biltur 
och ville aväta exempelvis 
en lunch. 

Mängder med hotell och 

konferensanläggningar 
har sadlat om till asyl
boenden. Handikappade, 
typ döva och hörsel
skadade, har fått sina 
 möjligheter till möten och 
 kurser med övernatt
ningar på dessa anlägg
ningar ytterligt starkt 
begränsade, om möjlig
heten alls finns.

Den ene aktören efter 
den andre tar chansen till 
att skära guld med täljkniv 
på våra inbetalda skatte
medel och öppnar asyl
boenden.

Invandringshysterin slår 
tillbaka på oss själva. 

sven-erIk karlsson 

Lunchstället försvinner

Ung läsare. Maja Magnusson läser dagens 
tidning till frukosten. Det är Martin Magnus-
son, som skickat in läsarbilden.

 Foto: Martin MagnuSSon

läsARbildeN

Förra veckan debuterade 
Kallskänkens ägare Martin 
Nilsson som krönikör i Baro
metern. Förutom att bland 
annat dissekera kalmariter
nas ständiga sneglande mot 
Växjö kommer han även 
med några intressanta tan
kar om hur Kalmar kan 
utvecklas och växa. Han 

menar att staden behöver 
fler mötesplatser. ”Men har 
vi inte redan en massa 
mötesplatser undrar du? 
Jovisst om man gillar kött, 
sås och potatis”, skriver han 
och vill se platser där nya 
möten kan uppstå. Vad 
tycker du Kalmar behöver?

davId Isefjord

God Morgon! 
Behöver Kalmar 
nya mötesplatser?

CitAtet

”Det är bättre att  
vara otrogen än  
trogen utan att vilja 
det”.
bIrgItte bardot
skådespelerska

twittRAt

”Varför tar dom 
ner bommarna i 
Kalmar när tåg
helvetet är i 
Nybro?”
@lInnselenHag


