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Hela Åsensbruk ska leva

Socialdemokraterna i Mellerud har uppmärksammat flera uttalanden ifrån personer i ansvarig

ställning och ifrän våra medlemmar och sympatisörer att det finns en oro kring den framtida

utvecklingen av samhället Åsensbruk med omnejd. Den politiska majoriteten talar om en framtida

utveckling i den centrala delen av Mellerud samt stora satsningar i området kring Håverud. Det är

riktiga satsningar, men det senaste årets utveckling i Åsensbruk med omnejd, när de 6 partierna i nya

majoriteten styr pekar på att befolkningen åter minskar, bostäder överges och den kommunala

servicen i området börjar ifrågasättas.

Vi Socialdemokrater anser att detta är fel väg att gå och att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt

utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd.

programmet ska beskriva förutsättningarna för att kunna vända befolkningsutvecklingen i området

och göra Åsensbruk till ett av de områden inom kommunen som vi med stolthet ska kunna

rekommendera människor att både bo kvar och flytta till. Programmet ska vara realistiskt visionärt

och ta tillvara det som är typiskt för bygden, i kombination med att utveckla ett modernt samhälle

med ny teknik för kommunikation, klimat och pedagogik.

Socia ldemokraterna i Mellerud föreslår kom m unfullmäktige att besluta :

o Att kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas

i kommunfullmäktige senast under vären2022

r programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att

Åsensbruk blir ett socialt utsatt område

o programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service iform av förskola,

skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor

r programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i

Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar

medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.

o programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

För Socialdemokraterna
e

Michael Melby, 2e vice ordförande Kommu nstyrelsen
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