
Ett hållbart Lomma 
för alla generationer

Kontaktuppgifter:
www.mp.se/lomma

Ingrid Ascard 
talesperson för Miljöpartiet de 
Gröna i Lomma
ingrid.ascard@gmail.com

Ann-Marie ”Mia” Lundberg 
1:a namn på kommunlistan
mia.lundberg@hotmail.com

LOMMA

Miljöpartiet i Lomma vill:  

• Att Lomma ska ta kloka  
klimatmässiga beslut 

• Ha mer hyresrätter och  
mellanboenden 

• Ha mer kringpersonal i  
förskola och grundskola

• Ha bra cykelvägar överallt
• Att kommunen växer men 

inte på åkermarkens  
bekostnad

• Ta krafttag mot plasten 
• Verka för bilpooler och mer  

samåkning
• Verka för fler mötesplatser 

mellan människor
• Inrätta en tjänst som kom- 

munal äldreombudsman 
• Hälsa pågatågtrafiken  

välkommen kombinerat 
med bra övrig kollektivtrafik            



Hållbart resande från dörr till dörr
Vi vill att våra nödvändiga resor och 
transporter ska vara så miljövänliga som 
möjligt. Vi vill underlätta de miljö-
vänliga valen så att cykel- och kollektiv-
trafik samt samåkning blir naturligt och 
enkelt. 
Ett urval av satsningar vi vill genomföra:
Vi vill underlätta etablering av bilpooler 
och andra samåkningstjänster, vilket ger 
en höjd nyttjandegrad på fordonsflottan.

Vi vill att det ska vara naturligt att välja 
cykeln till skolan och därför behövs säkra 
cykelvägar till alla skolor. Vi tycker 
också att cykelvägen mellan Lomma – 
Lund måste kompletteras med belysning 
och att även cykelvägen mellan Lomma – 
Bjärred behöver en uppgradering.

Vi hälsar äntligen persontågen 
välkomna till Lomma! Vi kommer att se 
till att kollektivtrafiken blir bättre än 
någonsin i Lomma, bland annat med 
tätare bussturer mellan Lomma och 
Bjärred. Bättre miljöval till alla våra 
pendlare. 

Ett Lomma för alla
En nyckel till integration är det svens-
ka språket. Det kan börja i det lilla, ett 
leende, några meningar när man möter 
någon. Vi vill skapa fler mötesplatser där 
vi, svenskar, nyanlända och nysvenskar 
kan träffas och samtala. Lomma är en 
kommun att leva och bo i därför tror vi på 
mångfald. 

Boende - en mänsklig rättighet
Vi vill att det byggs fler hyresrätter som 
är en boendeform för bl.a. unga vuxna 
och flexibla kommuninvånare. Vi vill 
också  skapa ”mellanboende” som är en 
boendeform för äldre som inte är redo för 
särskilt boende, samt införa en kommunal 
äldreombudsman.

Åkermarken behövs
Vi vill att Lomma kommun ska fortsätta 
utvecklas men inte på bekostnad av att 
värdefull åkermark tas i anspråk.  

Lommas framtid börjar med de unga 
En bra skola är en skola som ger alla barn 
utrymme att växa och utvecklas. Vi vill ha 
mer kringpersonal till både förskola och 
grundskola. Daglig fysisk aktivitet ökar 
koncentrationsförmågan. Därför vill vi 
införa detta i kommunens grundskolor. 

Nu! Klimatet kan inte vänta
Vi vill att samtliga kommunala beslut ska 
ha ett klimatperspektiv så att utveck- 
lingen leds i hållbar inriktning. Ett urval 
av satsningar vi vill göra: Planläggningen 
av Bjärred centrum ska vara ett energi- 
mässigt föredöme och byggas med 
hållbara material. Samtliga kommunens 
tjänste- och poolbilar ska vara elbilar. 

Miljö och klimat
Vi vill ha en fortsatt offensiv planering av 
åtgärder för att skydda kommunen mot 
höjda havsvattennivåer.  

För att minska den långlivade plasten 
vill vi införa ett lokalt förbud mot plast- 
påsar och stimulera till allmän  ”plast-
bantning”.  
 
Vi vill också se över skötseln av konst-
gräsplaner så att allt plastspill samlas 
upp. Och att inte anlägga nya konstgräs-
ytor. 


