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Öppet Brev till Politikerna i Eksjö 

I tider som varslar om allt större problem vad gäller framtiden och effekter som 

kommer att drabba oss på sikt är reaktionen bland politiker ovanligt passiv.   

Många grips av klimatångest men inga kommentarer från våra lokala politiker 

hörs. Hur står det till med kommunens beredskap och det egna miljöarbetet. 

Vad anser ni om detta och hur driver ni frågan? 

I Eksjö pågår kampen om jordbruksmarken i Kvarnarp. Kommunens planerade 

exploatering av den sista jordbruksmarken i Kvarnarp fortsätter. Frågan handlar 

om hotet mot vår framtida matproduktion och hur vi måste ta större ansvar för 

att producera mer inom landets gränser.   

Ett jordbrukslandskap är en komplex och mångfaldig livsmiljö för växter och djur, 

ett ekosystem som nu lider av förändringar och försämrade förutsättningar att 

fungera som ett sådant. Ängsmark är en av våra rikaste miljöer vad gäller biologisk 

mångfald (växter och djur).  

Nu arbetar även våra myndigheter för att bevara jordbruksmarken. Var står Ert 

parti i den här frågan?  

Åkermark ökar i värde och en åker som brukas ekologiskt behåller sina unika 

värden vad gäller mullhalt och biologiskt liv. I Sverige behöver vi mer än någonsin 

åkermark för att producera den mat vi behöver. I dagsläget är vi bara 

självförsörjande till 50 %. Att anse att Kvarnarps åkrar är värdelös åkermark eller 

mindre värda för att det är små arealer är ett hån mot den småländska bonden 

som alltid tagit vara på sina tegar.  

På vilket sätt har Ert parti tänkt att öka den lokala och ekologiska 

matproduktionen och att skydda naturvärden?  

Omgivningarna kring Kvarnarps gård är rika på fornlämningar och andra 

kulturhistoriska rester. Om 30 ha av jordbruksmarken (den öppna marken kring 

Kvarnarps gård) nu ska exploateras kommer vi bara att ha minnesbilden hur det 

såg ut kvar – inte att kunna fortsätta uppleva den - många kommer att sörja. 



Vad betyder Kvarnarps kulturhistoriska värden för Ert parti?   

Mycket ideell verksamhet pågår i Kvarnarp – känt för de flesta men ointressant för 

många av våra politiker, som sällan eller aldrig är där. Nu trängs den 

verksamheten undan – Fobos Trädgård och Biodlarna är två viktiga sådana och 

hamnar bland villakvarteren. Många turister lockas idag till den ekologiska 

visningsträdgården och grönområdet omkring Kvarnarps gård?  

På vilket sätt har Ert parti hjälpt till att ge stöd till den ideella verksamheten i 

Kvarnarp och vilket stöd kan den räkna med i framtiden?  

Nu har det varit tyst länge nog och protesterna bemöts bara av nya beslut från 

sammanträdesrummen. Kommunen tror sig vara lyhörd för vad allmänheten/folk i 

allmänhet tycker men har svårt att förstå hur de som berörs i sin vardag och i 

närheten av där man bor reagerar. Det är trots allt mer än 2000 personer som 

skrivit under våra protestlistor och det blir fler hela tiden.  

Var går smärtgränsen för er politiker och hur skapar ni förtroende hos 

allmänheten? Det gäller Ert parti men även ett ställningstagande från Dig som 

enskild politiker.  

Vi kräver bättre motiveringar till varför det måste byggas just här – det finns 

alternativ enligt översiktsplanen. Är kommunen den miljökommun man vill vara 

eller vill ta tillvara den kulturhistoria man idag är känd för att vilja bevara – då 

gäller det att bevisa det också. Ta ert ansvar och tänk om! 

Vi förväntar oss svar! 

Arbetsgruppen                     

”Bevara jordbrukslandskapet i Kvarnarp” 

 

  


