Vi leder utvecklingen
S A LT V I K S L I B E R A L E R N A – F ör ett öppet  o c h p o sitivt  S altvik !

Ekonomi

Ungdom, Fritid och Kultur

• Vi värnar om en bra service till kommunens
innevånare och prioriterar åldringsvård skola
och barnomsorg. Det behövs mera resurser till
hemvården för att bl.a. lösa det akuta problemet med överbeläggning på Sunnanberg. Vid
behov bör kommunen söka samarbete med
privata aktörer.

• Utökad satsning på ungdomarna och ungdomsverksamhet i synnerhet för högstadieungdomar.

• Företag är grunden för vårt välstånd. Vi vill
stöda företagsetablering i kommunen bland
annat genom att se till att det finns tillräckligt
med råmark för företag.
• Vi vill erbjuda företagarna kurser eller information som skulle underlätta och förbättra för
dem.

Miljö
• Vi vill minimera energiåtgången i kommunens
fastigheter och minska utsläppen av fossila
bränslen, främst genom att satsa på solenergi
och värmepumpar.
• En ordentlig miljöstation skall byggas i Kroklund.

• Utökad verksamhet i t.ex. ungdomsgården i
Godby.
• Vi vill se till så att personalstyrkan på våra
daghem är rätt dimensionerad och ges möjlighet till kompetensutveckling.
• Anlägga markerade vandringsleder, vandringsled och ett utsiktstorn på Kasberg.
• Vi vill bibehålla och stärka den goda servicen i
vårt bibliotek
• Fler båtplatser skall anläggas i Karviken och
Hamnsundet

Hälsa
• Vi vill bygga gång- och cykelväg från Ödkarby
till Kroklund samt Fremmanby till Haraldsby.
• Vi vill ge mer resurser för att öka användningen
av närproducerade råvaror i kommunens kök.
• Bygga minst ett utegym i Saltvik.

• Miljöstationerna måste tömmas tillräckligt ofta
och städas så att de ser inbjudande ut.

• Vi vill kunna erbjuda subventionerade friskvårdssedlar till Saltvikarna

Fler invånare

Vi vill satsa mer på samarbete mellan
kommunerna genom:

• Vi vill främja inflyttning genom att få igång byggandet av hyresbostäder i kommunens regi.
• Bostadsområden färdigställs så att byggandet
av bostäder kan inledas.
• Vi vill sätta igång projektering av fler dagisplatser för att möta ett ökat behov som uppkommer genom inflyttningen. Planeringen görs klar
så att ett bygge kan igångsättas vid behov.

• gemensam byggnadsinspektion.
• gemensamt socialkontor.
• gemensamt joursystem för avlopp.

www.liberalerna.ax

