
Besök gärna vår hemsida:
http://www.liberalmotala.se/

Det blir ju tyvärr ingen Godegårds marknad i år, av kända skäl, där liberalerna 
brukar stå med ett lotteri. Däremot kommer här som vanligt Liberalernas flyg-
blad sista veckan i april i din brevlåda. Här beskriver vi vad Liberalerna har 
genomfört tillsammans med de andra allianspartierna M, C och KD i Allians 
Motala och vad vi vill utveckla vidare.

Följande landsbygdsfrågor som berör Godegård 
med omnejd har Liberalerna medverkat till
tillsammans med allianspartierna:

• Godegårds skola har en hög andel behöriga lärare och antalet 
elever beräknas öka under nästa läsår.

• Vi fortsätter att bearbeta olika instanser och aktörer för ett tåg-
stopp i Godegård, en strategisk angelägenhet för hela norra  
delen av kommunen.

• Vi arbetar för att Närtrafiken ska gälla även längs busslinjen till 
Godegård de dagar när den inte trafikeras, dvs lördagar och  
söndagar.

• Trafikverket lade förra året ny beläggning på Godegårdsvägen 
mellan Nykyrka och Godegård. Dessutom kommer Trafikverket 
att lägga ny beläggning på Rv 50 mellan Nykyrka och Motala  
under maj månad i år. Vi bearbetar Trafikverket att även   
belägga de återstående allmänna grusvägarna i området.

• Bidraget till gymnasieelever som inte kan nyttja busskort  
kommer att öka väsentligt under nästa läsår.



• Ett samverkansavtal har ingåtts mellan Motala kommun och  
Borenet att bredband ska erbjudas invånare, företag, föreningar 
och fritidshus i de norra delarna av kommunen. Detta arbete har 
nu påbörjats. 

• Coompanion ska genomföra en inventering av tomma hus på 
landsbygden i Motala kommun. Detta görs tillsammans med det 
kommunala lantmäteriet och kommunen. Förhoppningsvis får vi  
därmed flera att bosätta sig på landsbygden.

• Kommunens bidrag till bygderådens bygdepeng kommer att  
fördubblas från 2.000 till 4.000 kronor.

• Kommunen planerar för ett s k LIS-område vid Höksjön,  
Landsbygdsutveckling i sjönära lägen, dvs ett villaområde   
i ett attraktiv läge.

• Utlämning av livsmedel och andra förnödenheter i Godegård har 
nu kommit igång under medverkan av bl a Motala kommun.

• Vi arbetar på att förnya och komplettera belysningen där det 
finns behov i de mindre tätorterna och på landsbygden.  
Karlsby står närmast i tur.

• Vi ser gärna att man utvecklar friluftslivet i området genom   
att nyttja Trafikverkets planerade nya vägar i samband med  
dubbelspårsutbyggnaden. Därigenom bevarar man kultur-  
arvet ”Kärleksstigen” upp till säteriet där Östgötaleden går   
idag (gamla trallebanan).

Liberalerna är Sveriges liberala parti.
Vi förenar tron på marknadsekonomi
med ett stort social ansvar. Vi utgår från   
varje människas potential och egna 
ansvar. 

Besök gärna vår facebook-sida:
Googla på ”Liberalerna Motala”.


