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Vi vill fortsätta leda Lemlands kommun! Rösta på oss, så vi
tillsammans kan göra en bra kommun bättre!

VI SÄTTER
LEMLAND I RÖRELSED
Lemland, en tillväxtkommun
Vi vill att Lemland fortsätter vara en tillväxtkommun. Då
krävs att kommunen har framförhållning i planeringen
av egna tomter och i samarbete med privata markägare.
Vi vill höja kommunens näringspolitiska ambitioner
för att få fler företagsetableringar. Industritomter
ska planeras och markanvändningsplanen ses
över. Företagare som vill starta matservereringar i
kommunen ska uppmuntras.
Vi vill öka antalet byggrätter i Järsö-Nåtö. Därför ska vi
ändra byggnadsordningens bestämmelser. Kommunen
ska bistå markägare som vill att göra upp detaljplaner.
Friska och lyckliga lemlänningar
Vi vill att lemlänningarna ska vara friska och lyckliga. Vi
vill bl.a. satsa på utegym för alla åldrar både i
Söderby och Järsö-Nåtö-området och utreda konstgräs
på Bengstböle IP. Vi vill bistå med en förlängning av
motionsbanan till Bengstböle. Vi vill uppmuntra föreningslivet till familjeträffar och tillfällen där inflyttade och
tidigare boende kan träffas och bygga nätverk.
Vi vill se över kommunens rekreationsområden för att
visa var man kan vistas. Vi vill förverkliga projektet
med båthus och rekreationsområde på Vedgrund
samt kommunens intentioner i detaljplanen för
Langnäsområdet.
I samarbete med landskapet bör en plan tas fram som
möjliggör café- eller restaurangrörelse och bättre
angöringsmöjligheter vid Lemströms kanal.
Vi vill anlägga en multiarena och en allmän badstrand i
Järsö-Nåtö.
Barnen
Vi vill föra en aktiv barnomsorgspolitik, skapa valfrihet
för föräldrar att välja mellan att vara hemma eller ha
sina barn på dagis.
Vi vill ha fortsatt deltidsmöjlighet och extra avgiftsfri
månad på dagis, parkverksamhet samt ett fjärde år
med hemvårdsstöd. Vi vill satsa på om- och tillbyggnad
av daghemmen Saltkråkan och Bullerboda samt
nybyggnation i Björkudden . Kommunen ska även satsa
på småbarnsdagis.
Vi vill se fortsatt satsning på det förebyggande familjearbetet för att minimera risken för att barn far illa.

Äldre
Vi vill införa servicesedlar inom äldreomsorgen, för
att öka valfriheten och för att uppmuntra privata
serviceföretag. Vi vill aktivt följa med behovet av olika
former av äldreomsorg och kommunen ska aktivt
upplysa om den valfrihet äldre och kroniskt sjuka har
att själva välja var och hur de vill bo. Vi vill använda
Donationsfonden för äldreomsorg för de äldres väl.
Vi vill hitta en lösning för äldreomsorgen i Järsö-Nåtö.
Trafiksäkerhet
Vi vill uppdatera kommunens trafiksäkerhetsplan med
fokus på söderbyområdet och områden där gående och
cyklister korsar vägar. Särskilt viktigt är det att skapa
trygga övergångar för barn och äldre.
Vi kommer att se till att löftet om en gång- och cykelväg
Lemström-Söderby 2016 förverkligas. Vi vill också
förbättra trafiksituationen till Järsö-Nåtö, särskilt för
den lätta trafiken.
Miljö
Vill vi satsa på förnyelsebar energi och upphandla lokal
vindkraft för kommunens elförbrukning.
Vi vill se en fortsatt utbyggnad av kommunalt avlopp och
förtätning av anslutningar. Fortsätta arbetet när det
gäller avloppslösning för Hellestorp-Västeränga-Flaka
för att värna om vattenmiljön och ge alla fastighetsägare
rådgivning om avloppsfrågor.
Vi vill uppmuntra anläggandet av våtmarker och
intelligenta skyddszoner för att minska utsläppen. Vi vill
se över vattenströmningen genom Granöfjärden.
Vi vill se över återvinningsstationer och rusta upp
dem och dimensionera rätt. Vi anser att Lemland
fortsättningsvis skall stå utanför Mise.
Vi vill ha fortsatt satsning på kollektivtrafik och bli
försökskommun för den åländska varianten av www.
mobilsamåkning.se.
Sund ekonomi och förvaltning
Vi vill föra en sund ekonomisk politik med bibehållen
skatt. Det innebär prioriteringar och att några
vallöften kan få stå tillbaka om ekonomin blir sämre.
Vi är beredda att prioritera och fortsätta effektivisera
förvaltningen.

Rösta på oss och vi skall helhjärtat arbeta för dig och för att
Lemland ska vara Ålands bästa kommun.

