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PRESSMEDDELANDE
Kommunstyrelsens beredningsutskott den 9 mars 2010
I kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU, träffas de fem kommunråden varje tisdag. Här
kan du läsa en sammanfattning av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Fler turer i kollektivtrafiken
Hallandstrafikens Trafikförsörjningsplanen för 2010-2011 föreslår utökning av tågtrafiken, och
regionbusstrafiken. Förslaget innebär för Halmstad kommuns del, utöver fler tågavgångar under
helgerna, ytterligare dubbeltur Halmstad-Växjö och en förlängning av linjen till Markaryd samt ett
förslag att lägga ner Laxalinjen. Kommunråden förslår kommunstyrelsen att i yttrandet till
Hallandstrafiken vara tillstyrka dubbelturerna till Växjö men avslå utökning av Markarydslinjen samt
föreslå att Laxalinjen blir kvar tillsvidare men från sommaren köras med mindre fordon.
– Vi vill med olika förändringar ge möjlighet till mer resande. Nu utökas turerna med Öreseundstågen
men också pendlingsmöjligheten till Ljungby/Växjö. Det är positivt, säger kommunråd Gunnel
Bengtsson (C).
– Laxalinjen kommer att vara kvar tillsvidare men vi kommer att se över nuvarande funktion och
framtida möjligheter, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).
– Möjligheten till utökat kollektivt resande måste prioriteras, översynen av olika linjer görs för att
detta mål, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S).

Byst av Klara Johanson
Motionen angående en byst av Klara Johanson fick ett positivt genomslag av kommunråden idag.
– Jag är glad för att motionen behandlades positivt i både kulturnämnden och i teknik-och
fritidsnämnden. Jag tolkar bifallet så att vi under 2011 på ngt sätt kommer att uppmärksamma platsen
där Klara Johansons föddes. Klara Johanson var Halmstads första kvinnliga student hon blev också en
av Sveriges främsta litteraturkritiker, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S).
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