Vill du vara med
och bygga det
goda samhället?

Valprogram 2022-2026
med utsikt mot 2030
Liberalerna Lödöse/Lilla Edet

Det goda samhället 2030
Lilla Edet är en kommun där landsbyggd och stad möts i
harmoni och där respekten för miljön och utveckling går
hand i hand. Våra förskolor erbjuder bra pedagogik och våra
XQJGRPDUO\FNDVYlOLVNRODQ'HW¿QQVfrihet att börja om
och bli en del av samhället varifrån man än kommer. Frihet
DWWNlQQDWU\JJKHWGHODNWLJKHWRFKLQÀ\WDQGH/HYD/LYHW
hela livet.
•

Lilla Edets skolor ska präglas av trygghet, studiero och höga förväntningar. Lärarna ska ha en god arbetsmiljö och kunna fokusera
på undervisningen. Förskolan ska vara en trygg plats för lek och
lärande med det svenska språket i fokus.

•

Stadsmiljön i Lilla Edets tätort ska utvecklas. Strömsparken och
slussområdet ska vara ett rekreationsområde för kommuninvånarna
och ett attraktivt besöksmål för turister. Gästhamnar utvecklas i
/|G|VHRFK/LOOD(GHW6WlOOSODWVI|UKXVELODUKXVYDJQDUVNDOO¿QQDV
centralt i kommunen. Pilgrimsleden i kommunen bör utvecklas.

•

Kulturen i Lilla Edets kommun ska kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. Ett brett utbud skapas dels av kompetenta kommunala kulturarbetare men också genom att stötta fristående
aktörer i deras självständiga skapande.

•

Varvsområdet i Lödöse, tillsammans med museet, ska bli kommunens kulturella centrum med scen, gallerier, restauranger och
butiker.

•

Företagsklimatet skall förbättras genom bättre förståelse och tätare
kontakter mellan företagare/tjänstepersoner. Kommunens digitala
tjänster ska göras tillgängliga och enkla att använda av såväl kommuninvånare som verksamma i kommunen. Tillräckliga markytor
ska beredas, så att företag kan etablera sig.

•

Lilla Edets kommun ska verka för att ett ordentligt stationshus, med
vänthall som förbinder perrongerna, ska byggas på Lödöse Södra
station. När motorvägen är utbyggd förbi Göta behövs en lokalväg
till Tunge/Lilla Edet.

•

9LVHUnUVULNDVRPHQWLOOJnQJ'HWVNDOO¿QQDVROLNDIRUPHUDYERHQden med telefon och datorer eller motsvarande samt med eller utan
boendestöd. Möjligheter till meningsfulla aktiviteter ska erbjudas.

•

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller
var man kommer ifrån. Varje människa har rätt att leva, tro på och
älska vem den vill. Ingen ska behöva stå ut med hedersförtryck.
Att känna oss trygga är kanske den viktigaste friheten vi har. Lilla
Edets kommun ska ständigt verka för att invånarna inte behöver
vara rädda, vare sig ute i samhället eller i sina hem.

•

.RPPXQHQVLQYnQDUHVNDKDP|MOLJKHWDWWUHJHOEXQGHWWUlႇDSROLWLker från alla partier som är representerade i kommunfullmäktige, för
att lyfta och diskutera aktuella frågor.

Du bestämmer om
vi får bestämma!

Liberalism betyder
frihet
För oss är det självklart att varenda människa ska få styra över sitt eget
liv.
Vår politik utgår från individen för vi vet att alla människor har olika
drömmar och förutsättningar. Alla behöver få en ärlig chans i starten om
friheten inte bara ska gälla de starkaste. Därför hjälps vi åt i ett samhälle,
tar ansvar för varandra och betalar välfärden tillsammans. Det är grunden för vad som kallas socialliberalism.
9LYLOODWWÀHUVNDInDUEHWDRFKI|UV|UMDVLJVMlOYDYLYLOOKDOXJQRFKUR
i skolan, vi vill att funktionsnedsatta ska ha rätt till assistans och vi
kommer aldrig sluta att kämpa mot hederskultur. Det handlar alltid som
samma sak: Att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.
En röst på oss är en röst på ett mer liberalt Lilla Edet med individen i
centrum och frihet för våra medborgare. Snart är det val.
Då är det upp till dig att bestämma hur liberalt Lilla Edet ska vara.

Liberalerna Lödöse / Lilla Edet

Vill du bli medlem?

Kontakta oss:

Swisha 50 kr till
123 148 12 41
meddelandet skriver
du ditt personnr och
din mailadress

i

liberalernalillaedet@gmail.com
Liberalerna Lödöse/Lilla Edet

Gå in på liberalerna.se/
bli-medlem

Bli medlem

Maila info@liberalerna.se
Ring 020-53 53 53

Det är du som
bestämmer om vi
får bestämma

