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Uttryck för betydelsen av E22

Det var många glada ansikten när vi i slutet av sommaren tog första spadtaget på E22
mellan Hurva och Rolsberga. Nu är tanken att hela E22 mellan Lund och Kristianstad skall
byggas ut, delvis tack vare medfinansiering av Region Skåne och Kristianstads kommun.
Men att det byggs i Skåne innebär inte att vi är nöjda. E22 är en ryggrad för infrastrukturen i
hela södra Sverige, från Trelleborg till Norrköping. E22 gör Öresundsregionen större och
sprider dynamik och tillväxt. Skåningar vill kunna ta sig till Kalmar lika väl som Kalmariter vill
komma hit och det är först när hela E22 har rustats upp som den fulla nyttan kommer
invånare och företag till gagn. Samarbetet inom E22 AB är ett kraftfullt uttryck för vägens
betydelse, precis som de glada minerna vid spadtaget i somras.
Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Stig-Björn Ljunggren analyserar E22

Nyligen gick startskottet för en ny analys av väg E22. Projektledare är Stig-Björn Ljunggren,
doktor i statsvetenskap, som kommer att genomföra en serie intervjuer med politiker,
företagare och andra intressanta personer om deras perspektiv på vägen och vad den
betyder för dem personligen. Det hela skall vara klart till hösten, men delar kommer att
presenteras under Almedalsveckan i juli. Läs hela pressmeddelandet här.

Håkan Juholt stark ambassadör för E22

Det är knappast förvånande att Håkan Juholt är en varm förespråkare för en utbyggnad av
E22. Som ordförande i Kalmars partidistrikt och mångårig riksdagsledamot står han bakom
många uttalanden och motioner om betydelsen av E22. Läs mer.

Äntligen klart med pengar Sölve-Stensnäs

Utbyggnaden av sträckan Sölve-Stensnäs i västra Blekinge påbörjas omkring den 1
november. Regeringen godkände arbetsplanen i september förra året och byggstart var
planerad under våren. Den så kallade närtidssatsningen ansträngde dock Trafikverkets
budget så att man har tvingats omdisponera medel för att över huvud taget klara byggstart
under året. Ungefär 15 km skall byggas om till motorväg till en kostnad runt 700 miljoner
kronor.
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