
Centerpartiet i Åryd 
vill under kommande 

Mandatperiod 

Byggplaner prioriteras. Det är helt 
avgörande för ett samhälles 
utveckling. 
Åryds Friskola får fortsätta sin 
positiva utveckling 
Förskoleplatserna räcker till byns 
barn 
Tillåta byggande i attraktiva lägen vid 
våra insjöar och vattendrag 
Fortsatt satsning på våra 
landsbygdsvägar 
 

Förbättrad kollektivtrafik till Åryd 
Utökad närtrafik på landsbygden till kl. 23 
Fiberanslutning till alla kommuninvånare 
Företagsmark skall finnas tillgänglig 
Bättre parkering vid Köpegårds badplats 
Tömma återvinningsanläggningen i Märserum och 
Halasjö oftare på sommaren.  
Skyltar på tyska och engelska. 

Gertrud & Marco 

arbeta för:

Gång och cykelväg mellan Guövik och Köpegård 
Höja standarden på Kulturvägen mellan Märserum och 
Halahult  

Fortsatt stöd till våra samlingslokaler  
och föreningar 
Marknadsföra kommunens vackra 
norra delar bättre  
Undersöka möjligheterna för 
tältplatser och husbilar att parkera 
vid Lilla Öjasjöns badplats. 
Utöka vägbelysningszonerna 
Säkerställa befintliga va-nät i 
Halahult 

 
  

Årydbygdens geografiska läge borde skapa möjligheter för 
en positiv utveckling.  
Centerpartiet har i många år varit aktivt när det gäller 
samhällets utveckling och vi kan konstatera att det 
positiva som hänt i bygden till stor del är på initiativ av 
centerpartiet. Med förslag och påtryckningar har 
bostadsområden planerats, nu senast vid Guö. Området 
norr om Stenbocksgränd är nu utpekat i översiktsplanen, 
som lämpligt för villor. 
 
En röst på centerpartiet är en garanti 
för att landsbygdsfrågorna inte glöms 
bort.  

Per-Ivar Johansson 
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