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• Maten som nu serveras kall till våra brukare ska 

     ersättas med ett varmt mål per dag.

• Satsa på Kulturskolan så att fler får möjlighet att lära sig spela 

ett instrument.

• Att återinföra det tidigare pensionärsrådet.

• Att utöka barnomsorgens öppettider.

• Avgiften på trygghetslarmen avskaffas, det ska vara gratis att 

känna sig trygg i Åtvidaberg.

• Grönområderna och de öppna ytorna ska bevaras i centrala 

Åtvidaberg och utbyggandet ska ske i ytterområderna:

     Grebo, Hannäs, Värna, Falerum och Björsäter.

En röst på Liberalerna i Åtvidaberg 
innebär att vi kan driva för invånarna 
viktiga frågor:

• Ökat bidrag till enskilda vägar. Stödja det närodlade och 

     närproducerat för att främja landsbygdsutvecklingen.

• Återinföra sommarlovsentreprenörerna.

• Bättre fördelning av föreningsbidrag.

• Främja marknadsföring av Åtvidaberg som turistort. Utreda 

möjlighet för ställplatser i centrala Åtvidaberg.

• Arbeta aktivt med att utreda en hållbar lösning för att 

     återöppna simhallen.

• Bevara fritidsanläggningen vid Edbergafältet och Bysjöbadet 

med omgivningar.

• Arbete för ökad polisnärvaro för ett fortsatt tryggt och säkrare 

Åtvidaberg

Rösta på
Liberalerna
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