
Upprop mot nedläggning av Kalmar 
läns resecentrum!
 
I ren panik över budgetunderskottet på 56 miljoner letar nu KLT och Trafikstyrelsen med 
lykta och kniv efter kraftiga besparingsalternativ.
KLT chockhöjer biljettpriserna, plockar bort dagstidningarna från bussarna, rycker un-
dan de populära rabattkorten från nöjda resenärer och till på köpet stänger alla resecen-
trum utom två i länet.

Detta är inte klokt. Vi förstår att KLT måste lösa sitt gigantiska budgetunderskott, men att ta 
till åtgärder som förstör så radikalt för Kalmar läns resenärer är helt uppåt väggarna fel. Det 
är vanvettigt för att tala klartext.

Vi som arbetar på länets resecentrum hjälper länsborna att lägga upp sina resplaner, in-
formerar och bokar. Dessutom är vi varje kommuns jouröppna socialtjänst, resebyrå och 
turistbyrå. Vi ger länsborna en fullständig och proffsig service. Vi behövs.

Vet KLT:s ledning detta? Nej, för så vitt vi vet har de aldrig satt sig in i verksamheten.
 I stället sitter de oberörda vid sina skrivbord med besparingskniven i högsta hugg och skär 
bort länets resecentrum som om de inte var något värda. De tror i sin enfald att sms-biljetter, 
automater och bankkortsbetalningar ska utgöra någon slags quick-fix för resenärerna. Har ni 
tänkt på att alla inte har bankkort och mobiltelefon? Och har ni tänkt på att mobiltäckningen 
är kass på flera ställen i länet? Tror ni att vi inte gör något annat än att sälja enkelbiljetter 
mellan Gamleby och Kristdala? 

Vi önskar en granskning av hela det norska biljettprojektet som fortfarande blöder pengar 
men inte fungerar. Det har blivit ungefär dubbelt så dyrt som det initialt budgeterades för.
Det går inte att betala med varken kort eller kontanter på Kustpilen inom Västerviks kom-
mun! Åker dessa resenärer gratis när ni stänger det enda stället där man kan handla med 
riktiga pengar? 

Det skulle väl vara på sin plats att KLT:s ordförande, Ulf Nilsson, och dess VD, Karl-Johan 
Bodell, tog sig tiden att besöka ett resecentrum, träffa personalen och ta del av verksamheten.
Det är dags för KLT:s ledning att se verkligheten som den är. Hallå! Vakna!
Vidare uppmanar vi att kommunpolitikerna i de städer som kommer att drabbas, snabbt sätter 
sig in i konsekvenserna av ett stängt resecentrum och de ökade kostnaderna som det kommer 
att föra med sig för respektive kommun.
Samtidigt ställer vi oss undrande, vad tycker regionförbundet med Harald Hjalmarsson i spe-
tsen till denna kraftiga försämring av servicen i regionen?

Mvh 
Personalen på resecentrum i:
Oskarshamn, Västervik, Mönsterås, Vimmerby och Hultsfred


