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Aktuellt i Mantorp
Den fördjupade översiktsplanen
Snart presenteras ett nytt förslag av den fördjupade översiktsplanen, som be-
skriver hur kommunen vill att Mantorp ska utvecklas under de närmaste år-
tiondena med bostäder, centrum, industrimark, skolor etc. Vi i Liberalerna 
hade många synpunkter på det första förslaget, några av dessa listas nedan.

· Ingen flytt av kraftledningen under perioden.
· Begränsa byggandet på värdefull åkermark.
· Stärkt centrum vid järnvägsstationen, bl a med
  ny vårdcentral i samråd med regionen.
· Gång- och cykelväg till Viby ska ingå i planen.
· Värna Mantorptravet och Mantorp Park, genom
  att inte ställa hårdare bullerkrav än lagen kräver. 

Dessutom finns mark för nya förskolor och skolor
tydligt avsatt i planen, för att kunna möta den
tänkta kommande befolkningsutvecklingen.

Besök gärna hemsidan mjolby.liberalerna.se för att läsa Liberalernas åsikter 
i samrådet. Vi har gott hopp om att nästa version av planen blir ännu bättre!

Inflyttning och nybyggnation
Mycket efterlängtade Vifolka trygghetsboende är färdigt och de första hyres-
gästerna har flyttat in nu i dagarna. Liberalerna vill se ännu fler bostäder i 
form av trygghetsboende framöver, bl a via kommunala Bostadsbolaget.

Nybyggnationen av flerbostadshus i Kristallkronan, området bredvid bage-
riet, med ca 60 lägenheter närmar sig. Det arbetas just nu för fullt med för-
frågningsunderlag som ska gå ut till byggföretag. Arbetet med det nya bostads-
området vid Skördevägens förlängning pågår också.

Liberalerna i Mjölby kommun



Vi arbetar för Mantorp!

Trygg och säker hemtjänst
Förslag om fast omsorgskontakt
Liberalernas Barbro Westerholm, 84 år och still going strong, har överlämnat 
ett utredningsförslag till regeringen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 
Här nedan presenteras valda delar av detta utredningsförslag.

Allt fler äldre får hemtjänstinsatser från
flera olika aktörer. Men brister i sam-
ordningen gör att omsorgstagare och
deras anhöriga känner otrygghet.
Förslaget ska öka tryggheten för äldre
och deras anhöriga.

I genomsnitt träffar omsorgstagare 16
olika hemtjänstpersonal under en två-
veckors period. Men det handlar i
praktiken ofta om betydligt fler personer
eftersom nattpersonal och hem-
sjukvårdspersonal inte är inräknade.

För de flesta äldre är det tryggare att få stöd av personal som de känner igen 
och med vilka en ömsesidig relation har byggts upp.

Dålig samordning inom vård- och omsorgskedjan kan innebära att insatser 
uteblir och att de inte anpassas till den äldres funktions- och hälsotillstånd.

Utredningen föreslår att det i socialtjänstlagen införs ett krav om att äldre med 
hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten 
ska ha yrkestiteln undersköterska.

Läs mer om förslaget och vår politik för äldrefrågor på www.liberalerna.se!

Barbro Westerholm, Liberalerna



Liberalerna – Vi arbetar för Mantorp!

Mer aktuellt i Mantorp
Cykelvägen Mantorp-Sjögestad i sikte
Arbetet med en gång- och cykelväg
mellan Mantorp och Sjögestad har
stått stilla ett tag, men nu är Linköping
äntligen med på cykeltåget och en
utredning kring förutsättningarna
som finns i dagens läge pågår.

Skate och trafik
Klämman Arena är en fantastisk
samlingsplats för många aktiviteter
i Mantorp, både inom- och utomhus.
Planerna på en skateplats vid Vifolka-
skolan med närhet till fritidsgården
lever och utredningar kring olika
detaljer och utformning pågår.

Dessutom kommer arbetet med
gång- och cykelvägen på Trumpetar-
vägen snart att påbörjas, med en
mycket säkrare trafiksituation för
oskyddade trafikanter som huvudsyfte. Arbetet ska vara klart under 2021.

God jul & gott nytt år!
Liberalerna vill avslutningsvis passa på att önska alla i Mantorp med omnejd 
en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ni är som alltid varmt välkomna att höra 
av er till oss för att ställa frågor eller lämna förslag, till exempel via e-post till 
mjolby@liberalerna.se eller till Jim Kellander på telefon 076-763 95 11.

Ta hand om er så ses och hörs vi snart igen!

Jim Kellander, cyklande liberal.


