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Linköpings kommun har ett antal utskott för medborgardialoger i olika områden
men dessa har pausats nu under pandemin. Liberalerna i Linköping kontaktade oss
för ett digitalt möte vilket vi svarade ja på.

Möte med politiker (L) från Linköpings kommun
Den 23 mars träffade byalagets styrelse ett antal politiker från Linköpings
kommun. Dessa var
- Åsa Wennergren (L), Berg, Ordförande för utskottet för medborgardialog i
Vreta Kloster. Ledamot Barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige.
- Andreas Viborg (L), Sturefors, ledamot Samhällsbyggnadsnämnden
- Gunnar Broman (L), Linköping, ledamot Kommunfullmäktige, ersättare
Kommunstyrelsen, ordf. Sankt Kors
- Göran Carlsson (L), Södra Lund, ledamot i Linköping Stadshus AB, ordförande
för Liberalerna i Linköping.
Byalaget gav information om byalagsområdet och de hjärtefrågor vi jobbar för. I
korthet var följande på tapeten:
- Översiktsplanerna för Maspelösa och Gullberg – läget? Använd dem eller ta
bort dem eftersom de i viss mån blockerar annan utveckling.
- Trafikläget längs väg 1050 och behov av upprustning av busshållplatserna och
busskurerna vad gäller säkerhet och vindskydd.
- Behovet av en gång- och cykelväg längs väg 1050. Vi redogjorde för
”Norrtäljemodellen” där byalag och föreningar stödjer kommun och vägverk
med del av arbetet.
- Regionens- och kommunens trafikplan. Tänk på landsbygden.
- Svårigheterna med att veta vem av kommun, region, länsstyrelse med flera
aktörer som ska hantera olika ärenden.
- Barnomsorgen i Maspelösa. Behov av utökat antal platser.
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Vatten- och avlopp. Kan Tekniska Verken (kommunen) ta ett större ansvar i
framtiden?
Hållbarhetsarbetet i byalaget. Agenda 2030. Pilotprojekt om kommunen vill.
Samverkan med företagen i området.
Sammanfattning av olika utvecklingsprojekt inom Byalag 1050.

Vi ställde frågan om hur vi gemensamt kan komma framåt i de olika frågorna och
vi fick ett antal bra tips och förslag på kontakter som vi ska arbeta vidare med. Det
kommer att ske uppföljning i ett antal frågor framöver vilket ska kunna leda till
konkreta resultat så småningom.
Sammanfattningsvis var det ett bra och givande möte som vi kommer att ha nytta
av. Vi har fått positiv respons från deltagande politiker.

Kommande verksamhet
Vi planerar att presentera byalaget och de frågor vi ser som angelägna för politiker
från olika partier och tjänstemän vid Linköpings kommun och Regionen. Ett antal
frågor har redan lämnats in till Linköpings kommun via ”Kontakt Linköping” och vi
kommer redovisa utfallen av dessa efterhand.
Vid kommande årsmöte (inget bestämt datum
ännu) kommer vi ha möjligheten att ge mer
detaljerad information om hur olika projekt
utvecklar sig. Har du/ni frågor eller förslag är
du/ni välkomna att höra av er till någon i
styrelsen.

Anslagstavlan i Gullberg kanske
behöver lite omtanke…

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686

Medlemskap - Boende eller fastighetsägare kan bli medlem genom att betala in
100:- (enskild medlem) eller 150:- (familjemedlemskap) på
plusgiro 96 67 30-4 eller Swish 123 253 2372.
Meddela oss vilka epostadresser vi kan nå er på för information. byalag1050@gmail.com

