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Ett svårt supervalår?
Året har inletts med ett EU-val. Valdeltagandet i Röstånga och Ask/Konga var ungefär som
i övriga Sverige, nämligen 43% av samtliga

röstberättigade. Intresset vid senaste Riksdagsvalet 2010 var däremot betydligt större
i båda valdistrikten nämligen ca. 83% . Hur
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har då röstandet förändrats hos väljarna i
Röstånga och Konga/Ask under de senaste 60
åren? Vi har tagit fram röstsiffrorna till Kommunfullmäktige från 1954, 1962 och 1970.
(röstsiffrorna till riksdagsvalet för alla partierna skiljer sig ofta något.) Åren 1954 och
1962 var Röstånga egen självständig kommun
tillsammans med Konga/Ask och Billinge och
det fanns bara fyra partier att lägga sin röst
på: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Stora förändringen
under den här perioden har som synes berört
samtliga partier. De partier som tillkommit på
senare år är Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
Fram till bildandet av Svalövs kommun och under 70- och 80-talet fanns lokala partigrupper i
Röstånga och Konga/Ask för samtliga de stora
partierna. Alla hade representation i kommunfullmäktige. Till höstens val finns ingen representant från Röstånga eller Konga/Ask för
dessa fyra partier på valbar plats till kommunfullmäktige. För de tre partierna Moderaterna,
Centerpartiet och Socialdemokraterna finns ingen kandidat över huvud taget på deras listor.
Den politiska aktiviteten i Röstångabygden tycks gå på sparlåga. Hur påverkar detta frågor
som rör Röstångabygdens utveckling? Den
lokala representationen är viktig, inte minst
för väljarna och för att de ska känna ett förtroende. När Röstånga storkommun bildades
1952 genom sammanslagning av Röstånga,
Billinge, Ask och Konga, så tilldelades resp. ort
mandat i förhållande till sin storlek. Något för
kommunpolitikerna att tänka på?
I samband med bildandet av den nya storkommunen Röstånga 1952 skrev signaturen Entier
i Eslövs tidning följande allvarsamma ord till de
nyvalda ledamöterna, och man kan önska att
de ledamöter som väljs till Svalövs kommunfullmäktige i höst anammar uppmaningen:
”Det är ett allvarsamt arbete som pålagts deras axlar och detta är de säkerligen medvetna
om. De är de som skall forma och dana den
nya samhällsbildningen från begynnelsen och
detta innebär mycket ansvar, inte bara för
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nutid utan för framtiden. I många frågor kan
lätt oenighet och stridigheter uppstå, men vi
får hoppas ledamöterna känner sitt ansvar, på
så sätt att de stora frågorna kan lösas i samarbetets och enighetens tecken till nytta och
gagn för alla storkommunens invånare. Riktar
fullmäktigeledamöterna alltid blicken rakt fram,
ser problemen ur den samhällssynpunkten att
kommunen är en enda stor enhet och icke fyra
stridande småkommuner, alltid har i tankarna
att problemen – även de små – skall lösas till
invånarnas bästa, oavsett var de bo och bygga inom storkommunen, ej se problemen ur
de snäva synvinkarna eller enbart till sitt eget
bästa, så kan säkerligen storkommunen få
glädje av denna tvångssammanslutning som
icke önskades av någon av de små primärkommunerna. Om vi alla gör vårt bästa så är mycket vunnet på vandringen på den svåra och
med stora klippblock stensatta vägen, som vi
måste fram på, hur mycket vi än stretar emot.
Om inte, så blir det svårt för alla och envar och
inte minst ur trivselsynpunkt. Skall vi nu bli en
kommunenhet, så låt oss arbeta till allas vårt
bästa och bli som en enda stor familj. Här har
kommunfullmäktige ett mycket stort moraliskt
ansvar. Blir det kiv och split där så återverkar
de på annat. Löses problemen på rätt sätt så
att alla får samma förmåner, samarbetsviljan
är stor bland ledamöterna, ja, då blir samarbetet på andra områden också god och vi kan,
som det heter i sagorna, leva lyckligt tillsammans i tusende år. Vi får till sist önska er alla
lycka och framgång i ert svåra och då visst inte
avundsvärda arbete att leda storkommunens
öden, lotsa båten förbi alla blindskären och
kanske få den i hamn innan stormen rasande
kastar sig över det lilla nötskalet och kanske
får det att kantra och ta in vatten innan den
når den skyddande viken.”

Om de nyvalda ledamöterna i höstens val
till kommunfullmäktige i Svalövs kommun
lever upp till dessa allvarsord så får måhända den klena representationen från
Röstångabygden inte så stor betydelse.
Lennart Lundberg
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