
Följande landsbygdsfrågor som berör 
Tjällmo med omnejd har Liberalerna 

medverkat till tillsammans med
allianspartierna:

• Arbetsmiljön har förbättrats på räddningsstationen i Tjällmo.

• Bidraget till gymnasieelever som inte kan nyttja busskort
 kommer att öka väsentligt fr o m höstterminen.

• Vi fortsätter att bearbeta olika instanser och aktörer för ett
 tågstopp i Godegård. En strategisk angelägenhet för hela
 norra delen av kommunen.

• 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. Förhopp-
	 ningsvis	får	vi	därmed	flera	att	bosätta	
 sig på landsbygden.

• Kommunens bidrag till de lokala ut-
 vecklingsgruppernas bygdepeng kom-
 mer att fördubblas från 2.000 till 4.000 
 kronor per år.

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

Det blir ju tyvärr ingen Tjällmo marknad i år, av kända skäl, där Liberalerna 
brukar närvara med ett lotteri. Däremot kommer här som vanligt Liberalernas 
flygblad under sista veckan i maj i din brevlåda. Här beskriver vi vad Liberalerna 
har genomfört tillsammans med de andra allianspartierna M, C och KD i
Alliansen Motala och vad Liberalerna vill utveckla vidare.



Liberalerna vill ytterligare utveckla
Tjällmo med omnejd med

följande insatser:
• Trafikverket	ska	lägga	en	ny	beläggning	på	Lv	211	genom
	 Tjällmo.	Vi	bearbetar	Trafikverket	att	även	belägga	de
 återstående allmänna grusvägarna i området.

• Vi vill undersöka förutsättningarna för en busslinje Tjällmo-
Finspång, anpassad för arbetspendling och en busslinje Tjällmo-
Ljungsbro,	anpassad	för	gymnasieelever. 

• Vi vill att de lediga tomterna i Tjällmo marknadsförs ytterligare.

• Vi vill ha en ambulerande sjuksköterska som besöker patienterna 
hemma i bostaden. 

• Vi	vill	att	en	offentlig	toalett	snarast	ordnas	i	Tjällmo.

• Vi	vill	anlägga	en	cykelväg	till	idrottsplatsen,	alternativt	flytta	
idrottsplatsen till centrum av samhället.

• Vi vill sätta upp informationstavlor om sevärdheter i Tjällmo 
socken	vid	torget	i	Tjällmo,	Småängsbadet,	vägkorset	rv	51/		
lv	211	och	vid	rastplatsen	Kungs	Norrby	längs	rv	34.

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”.


