
Svalöv ska vara en grön 
plats att leva på. 

Valmanifest 2018

Att kemikalieinspektionen flyttar till  
Teckomatorp vore en dröm. 

Tänk att på detta sätt uppmärksamma 
BT-kemis betydelse för svensk  

miljölagstiftning. För att inte tala om de 
arbetstillfällen som skulle komma hit.

 Närheten till universitetet till Lund,  
Pågatågen och de vackra husen i  

Teckomatorp gör kanske inte drömmen 
helt orimlig. 



Vi gör det enklare 
att leva miljövänligt.

Du ska kunna bo 
bra, trivas med  
jobbet och enkelt 
röra dig mellan  
olika platser. 
Vi vill därför att:

 ● kollektivtrafiken och cykelvägar 
byggs ut mellan orterna i kommu-
nen.

 ● laddstolpar för elbilar finns på 
alla Pågatågstationer.

 ● det införs så kallad jämställd 
trafikplanering med prioriterad 
gång- och cykeltrafik.

 ● du ska kunna hitta en bostad 
som passar dina behov och  
önskemål. 

 ● som t.ex. kollektivboende och 
ekobyggen.

 ● byggnader i förfall sätts i skick 
för uthyrning eller försäljning.

 ● bredband finns i hela  
kommunen.

 ● samma arbete ger lika lön  
oavsett kön.

 ● den kommunala skolbussen kan 
användas av alla (i mån av plats).

Du ska kunna vara 
trygg med att  
förskolor och  
skolor fungerar bra.
Vi vill därför att:

 ● kunskap och utbildning priori-
teras liksom högre löner och fler 
pedagoger.

 ● undervisning och upplevelser 
utanför klassrummet stimuleras.

 ● maten i skolan ska vara  
ekologisk och närproducerad.

 ● alla barn får leka i giftfria  
miljöer.

 ● skolgårdarna blir gröna och 
lummiga.

 ● kulturskolan är öppen för alla 
oavsett ekonomi.

 ● skolvägen är säker.

Du ska ha möjlighet 
till ett rikt och  
friskt liv.
Vi vill därför att:

 ● den mat som serveras i kommu-
nala boenden ska vara ekologisk 
och närproducerad.

 ● det finns kreativa mötesplatser 
och upplevelser för alla åldrar.

 ● mer kultur till fler genom aktiv 
samverkan med byarnas olika kul-
turföreningar och metoden  
”culture planning”.

 ● våra naturområden och prome-
nadstråk blir tillgängliga för fler.

 ● kommunala fritidsaktiviteter får 
jämställd resursfördelning.

 ● egenmakten stärks för personer 
inom LSS-verksamheterna.

 ● all gruvdrift i Svalövs kommun 
stoppas.

 ● långsikta kulturpengar finns till 
föreningar som tex Marhaba.

Självklart ska miljön 
vara i fokus vid alla 
beslut som fattas 
tex genom att

 ● översiktsplanen för Svalöv 
beskiver ett långsiktigt hållbart 
samhälle.

 ● hänsyn till miljö- och sociala 
effekter tas vid upphandling och 
samtliga beslut.

 ● aktuella mätbara miljömål finns 
för alla kommunala verksamheter.

Vår vision

 ● solidaritet med djur, natur  
och det ekologiska systemet.

 ● solidaritet med kommande  
generationer. 

 ● solidaritet med världens  
alla människor. 
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