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Till Regionförbundet i Kalmar

Stöd till tunga transporter i skärgården.
Smålandskustens skärgårdsförening har som målsättning att verka för en levande skärgård,
att främja öarnas näringsliv och vårda skärgårdens unika miljö.
En viktig förutsättning för att hålla skärgården levande är att det finns tillgång till transporter
för bofasta och besökande, men också för transporter av gods. Jordbruksverksamhet och
betesdrift kräver att transportpråmar finns. Nybyggnation, reparation och underhåll av hus
och ekonomibyggnader liksom underhåll av vägar kräver också möjlighet till tunga
transporter. Investeringar och utbyggnad av öarnas näringsverksamhet, t.ex turistnäringen,
behöver också tillgång till tunga transporter. Slamtömning av skärgårdens alla enskilda
avlopp är ett annat exempel.
Idag finns ett transportstöd, men det är otillräckligt. Transportkostnaderna blir för höga och
efterfrågan minskar trots att behovet är fortsatt stort. Stödet är begränsat till 50 % av
kostnaden och kan bara utnyttjas av fastboende med näringsverksamhet. Det finns en
uttalad risk att den befintliga lokala transportverksamheten minskar ytterligare och kanske
helt försvinner. Det får inte hända!
Smålandskustens skärgårdsförening har tidigare påtalat detta och bland annat föreslagit en
höjning av stödet till 75 % av kostnaden och att stödet utvidgas till alla boende i skärgården
oavsett om man har egen näringsverksamhet eller ej.
Vi vill se ett mer generellt stöd. Ett stöd som är avsett för både företags och privatpersoners
godstransporter. Det skall kunna nyttjas av både fastboende och fritidsboende. En levande
skärgård är beroende av både de som vill vistas där på sin fritid och de som vill bo där året
runt. Skärgården skall vara till för alla. Det bör finnas en politisk vilja att även godstransporter
ingår i målsättningen om goda kommunikationer och hög tillgänglighet i skärgården.
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