Vad "bidde" det över till landsbygden då?
Västerviks kommun är stor, den största kommunen till ytan i hela Götaland. Kommunen ingår
också i ett annat fint område, Tjust! Vi är totalt 36 546 medborgare och i själva centralorten
Västervik bor 21 187 människor. Detta innebär att lite mindre än hälften av våra invånare, 15
359 lever sina liv på vår landsbygd.
Man bor på orter som, Odensvi, Västra Ed, Överum, Hjorted, Dalhem, Lofta, Ukna, Edsbruk,
Almvik, Blankaholm, Totebo, Lofta, Ankarsrum, Blackstad, Hallingeberg, Loftahammar,
Gamleby, Västrum, Helgenäs, Hummelstad, etc. Så vi är rätt många som anser att Tjusts
landsbygd är en fantastisk bygd att bo och leva i.
I själva tätorten Västervik har det satsats stora summor på ombyggnader och försköningar av
allmänna ytor och strövområden. Framförallt har området runt Slottsruinen genomgått en stor
förvandling. I ärlighetens namn skall kommunen ha en stor eloge för allt arbete man lagt ner
där. Nya fina bryggor på utsidan mot Tändsticksområdet ända till Kulbacken. Och det stora
trädäcket och ”Myntbryggan” har blivit en mycket populär badplats in emot Gamlebyviken.
Hur mycket har allt detta kostat kanske någon kommunmedborgare undrar? Det får vi nog
aldrig riktigt veta, men det spekuleras i att kommunen i dagsläget lagt ner cirka 30 miljoner
skattekronor där, vilket blir hela 1250 kronor per skattebetalare. Och mer lär det nog bli innan
gångbron vid Stora Strömmen är färdigställd.
Vi stadsbor vill därför nu tacka alla er som bor på de orter som nämnts här ovan och alla
andra orter i vår stora kommun, för att ni så välvilligt har bidragit med era skattemedel till den
här fina renoveringen kring Slottsruinen. Vi hoppas också att ni får lika stor nytta av denna
investering som vi stadsbor, turister, lyxbåtsägare och alla kändisar som besöker området får.
Förmodligen finns det många saker ni som bor på landsbygden skulle vilja få kommunala
medel till och få gjort på just er ort, men tyvärr får ni nog räkna med att vänta ett tag på det
som just ni behöver. Näst på tur står en södra infart till Västervik och den kommer att gräva
stora hål i vår gemensamma skattkista om den nuvarande majoriteten får förnyat förtroende.
Tjustpartiet vill dock ändra på den här sneda fördelningen av resurser, investeringar och
nybyggnationer så att hela kommunen solidariskt får del av den gemensamma kommunala
kakan. Så därför kommuninvånare, tänk om och rösta för att hela Tjust skall leva. Rösta på
Tjustpartiet i höstens val!
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