Borås Tidning 2016-03-28
Ljuset har återvänt till Roasjö
Gatubelysningen genom Roasjö lyser igen efter att ha varit nermonterad i över ett år.
– Det har varit en mörk vinter, men nu är vi glada, säger Lars Axelsson.

ROASJÖ 6 timmar sedan, uppdaterad 6 timmar sedan
25 stolpar lyser upp genom Roasjö. Monica Björsell med Göran Andersson, Lars Axelsson och Per Backlund.
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Han är en av dem som har kämpat för att byn ska få tillbaka sin belysning. För honom och övriga Roasjöbor var
det inte tänkbart att vägen skulle förbli mörklagd.
– Vi har haft en fungerande belysning sedan 1950-talet, det känns självklart att även landsbygden har ljus, säger
han.
Göran Andersson påpekar att Roasjö är en bygd i utveckling.
– Vi har ett 40-tal barn som är under tio år gamla, de behöver en säker väg, säger Göran Andersson.
Det var när Trafikverket rätade och breddade väg 1655 som belysningen plockades ner. Kommunens beslut från
början var att byalaget skulle få bekosta en ny belysning och kommunen sedan stå för drift och
energiförbrukning.
Monica Björsell (LBPO) var den som föreslog att kommunen ändå skulle stå för investeringen på omkring 500
000 kronor. Hon har haft mycket kontakt med Roasjöborna när det gäller den här frågan.
Hon tycker det bästa är att kommunen äger och driver den gatubelysning som finns.
– Det är en stor investering för ett byalag, men vi behöver också se över vår policy för vägbelysning, säger hon.
När den två kilometer långa sträckan nu lyser upp igen ser Roasjöborna fram emot att kunna promenera på
vägen på kvällstid.
– Det går att påverka politiska beslut, det är en viktig lärdom som vi gärna vill förmedla till andra, säger Lars
Axelsson.
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