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L´s prioriteringar i olika kommundelar
Huskvarna
•
•

Utveckla Oset för friluftsliv och rekreation.
Utveckla Maden/Rosendala till en blandstad med bostäder, arbetsplatser och bra
kollektivtrafik.

Lekeryd
•
•

Utveckla kommundelen med fler bostäder i olika former för att bland annat gynna flyttkedjor
och inflyttning.
Nya cykelvägen från Lekeryd till Korsvägen/Hakarp måste förlängas till Huskvarna centrum
för att få en verklig funktion.

Gränna
•
•

Bygga ut Gränna söderut och värna den gamla miljön.
Bygga cykelstråk till Uppgränna.

Tenhult
•

•

Utveckla Herrgårdsgärdet med bostäder, förskola och nytt äldreboende.
Värna Tenhultsdalen ut landskapsbildssynpunkt och som bördigt jordbruksområde.

Bottnaryd
Bygg vidare på Bottnaryds stolta tradition inom företagsamhet och skola!
Bottnaryd är känt för sin innovationskraft, kunskap om global marknad och för sitt samhällsbygge.
Mångfalden har varit en framgångsfaktor. Miljömedvetenheten är djupt rotad. Låt oss bygga vidare
på denna Bottnarydsanda!
Liberalerna vill verka för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en medborgardialog innan kommunen börjar skissa och rita
Ny tomtplanering vid Kyrksjöns västra sida inom 2 år
Utveckla turismen
Förtydliga skyltningen av inlandsvägen syd v 26/185
Förbättra cykelvägen, med hållbar ytbeläggning mot Jönköping, Ulricehamn,
Angerdshestra
Skapa uppställningsplats för husbilar vid idrottsplatsen
Skapa flera mindre bostadsrätter i bottnarydsbygden
Arbeta för att Riksväg 410 byggs om till motorväg Jönköping  Ulricehamn
Arbeta för att få industrier på vårt nya industriområde. 3D-skrivare är dagens
universalverktyg inom modern industri

VARNING! Det finns ingen plan B för att rädda och behålla ett drägligt globalt klimat. Det är vår
generation som avgör jordens framtida öde. Vi måste ta ansvar nu!

De västra höjderna
Här på de Västra höjderna är det dags att utveckla vårt närområde.
Dalviks centrum - Vi behöver en större matbutik, ett mysigt cafe, apotek, samt fritidsgård för våra
tonåringar. Tillsammans med fastighetsägarna vill vi rusta upp centrumhuset.
Bättre cykelvägar - Vi behöver cykelleder som inte slutar tvärt i gatan. Vi vill knyta ihop cykelvägen
på Dunkehallaleden med den på Dalvik ut till Samset, Järstorp och Axamo.
Utveckla kollektivtrafiken - Vi vill binda ihop kollektivtrafiken från centrum förbi Dalvik med Samset
och industriområdet på Hedenstorp ända ut till Axamo flygplats.
Tycker du också att vårt närområde behöver utvecklas? Kryssa någon av dina grannar David Gerson
eller Angela Hafström!
David Gerson (L) - Egenföretagare och kommunalrådskandidat
dgersonsweden@gmail.com
Angela Hafström (L) - tidigare glassfabrikör numer kommunikationsstrateg och
kommunfullmäktigekandidat
angela.hafstrom@liberalerna.se

Gränna
Liberal vision för Gränna 50 – 70 år framåt.

Trafikpoblemen på Brahegatan
Under våren har det återigen varit het debatt angående trafiken i Gränna. Vi vill se en utredning av
kostnaderna dels för en ny färjehamn mellan Eber Plant och sopstationen. Vätterstrandens potential
måste utvecklas. Ett förslag som vi framförde redan 2010. Dels en utredning av breddning av
Brahegatan. Dessa två utredningar ska göras innan kommunen bygger sig fast i ogenomtänkta vägar.

Parkeringsproblemen i stadskärnan
Ett parkeringshus i trä, som smälter in i miljön, för ca 50 bilar i centrala Gränna. Tillgänglig tomt finns.
En avlastning av personbilar på Brahegatan gynnar alla.

En utveckling av medborgargården
Det ska finnas fritidslokaler, för ungdomar i Gränna, Högskolans studenter samt föreningslivet. Delar
av medborgargården ska byggas om så det blir ändamålsenligt.

Huskvarna
Bygg vidare på Huskvarnas stolta tradition inom företagsamhet och skola!
Huskvarna är känt för sin innovationskraft, kunskap om global marknad och för sitt samhällsbygge.
Mångfalden har varit en framgångsfaktor. Miljömedvetenheten är djupt rotad. Låt oss bygga vidare
på denna Huskvarnaanda!
Liberalerna vill verka för att
· Utvecka Oset till en officiell badplats med service.
· Värna Vättern - utöka reningsverket med reningssteg för läkemedelsrester och
mikroplaster.
· Omvandla Maden/Rosendala till blandstad.
· Vidareutveckla SMEDEN.
· Etablera närservice vid Korsvägen.
· Omvandla gamla stadshuset till 55+-boende.
· Värna biosfärområdet Östra Vätterbranterna.
Ingvar Åkerberg (L)
ingvar.akerberg@telia.com
Rune Hultkvist (L)
rune.hultkvist@swipnet.se
VARNING! Det finns ingen Plan B för att rädda och behålla ett drägligt globalt klimat. Det är vår
generation som avgör jordens framtida öde. Vi måste ta vårt ansvar nu!

Taberg och Månsarp
Framtiden börjar i skolan
Vår kommundel växer och barnen blir fler. Vi Liberaler arbetar aktivt för att det byggs fler lokaler till
förskola och skola.
Har du idéer och synpunkter, prata med mej, Stig-Arne Tengmer 070-2722762

Fler lokaler till förskola och skola
Så hår ser planen ut för fler lokaler till förskola och skola i Taberg och Månsarp.
•
•
•
•
•
•
•

Utbyggnation av Ullstigens förskola
Ny förskola i Månsarp
Ny förskola på Åsaområdet
Taheskolan utökas med plats t o m årskurs 6
Månsarpsskolan utökas med plats t o m årskurs 6
På Tabergsskolan går eleverna kvar t o m årskurs 6
Flahultsskolan blir en ren högstadieskola

