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Alla skåningar får betala för Lunds spårväg
Beslutet att starta bygget av spårväg i Lund kuppades igenom och det kommer
allvarligt att hota Lunds starkt skuldtyngda ekonomi under lång tid. Det är budskapet i
en helsidesannons idag i Sydsvenskan och Lokaltidningen Lund som Föreningen Aktion
för Spårvägsfritt Lund samt lokalpartiet FörNyaLund står bakom.
På betald annonsplats informeras idag Lundabor och andra skåningar om de samlade
ekonomiska effekterna av spårvägsprojektet i Lund, som stadens fullmäktige beslutade om i
december.
Hur kommer det sig att ni gör detta nu, spårvägen är ju beslutad?
- Eftersom ingen redaktion velat beskriva det kuppartade sätt som beslutet togs på beskriver
vi det för medborgarna, förklarar de båda ordförandena, Cecilia Holm i AFSL och Anne
Landin i FNL. Många Lundabor vill se en folkomröstning om spårvägen och den frågan ska
fullmäktige behandla imorgon torsdag.
- Alla skåningar får vara med och betala till spårvägen, via landstingsskatten till Region
Skåne. Det tror vi är ganska okänt. Det handlar om en halv miljard kronor, pengar som annars
skulle kunna gå till sjukvården i Skåne, fortsätter Cecilia Holm.
På vilket sätt var beslutet en kupp?
-Inför fullmäktigebeslutet var alla överens om förutsättningarna för ett spårvägsbeslut, dvs
statlig medfinansiering med 388 miljoner kr. Men detta ändrades drastiskt samma dag,
förklarar Börje Hed, en av FNLs fyra fullmäktigeledamöter. Staten beviljade bara 298
miljoner. Vid sittande bord fick sedan fullmäktiges ledamöter ta ställning till ett helt nytt
förslag som går ut på att man ska hitta 90 miljoner på annat sätt.
-Politikerna spelar rysk roulette med Lundabornas pengar! Men den risken är Emma
Berginger (MP) tydligen beredd att ta. Hon uttryckte sig häpnadsväckande nonchalant inför
risken att finansiering inte löses externt. Spårvägen är helt enkelt ett gigantiskt ekonomiskt
risktagande, med mycket tveksam nytta, avslutar Börje Hed.
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