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Det hållbara samhället är möjligheternas samhälle
Miljöpartiet i Lund står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten ska sträcka sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vi engagerar oss för att göra Lund till
en långsiktigt hållbar kommun.
Alla globala problem har lokala orsaker. Problemen med klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon
annanstans. Det krävs modiga politiska beslut för att minska utsläppen av
växthusgaser och ersätta vårt oljeberoende med förnybara energikällor.
Lund har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Medan
andra partier nöjer sig med vackra ord är vi beredda att göra vad som
krävs för att nå våra hållbarhetsmål. Vi ska bygga ut kollektivtrafik och
gång- och cykelvägar, inte fler motorvägsfiler och infartsvägar. Vi ska
investera i hållbara energikällor och servera ekologisk mat på skolor och
äldreboenden. Vi ska förtäta staden istället för att bygga på världens
bästa åkermark. Våra skolor och förskolor ska vara giftfria.
All vår politik utgår från tre solidariteter:
̛̛ Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
̛̛ Solidaritet med kommande generationer.
̛̛ Solidaritet med världens alla människor.
Vi vill göra det möjligt för fler att leva ett gott och hållbart
liv. Vi ska ge människan frihet att vara den hen vill vara.
Hur vi vill åstadkomma det beskriver vi översiktligt i
vårt valmanifest. Vill du fördjupa dig i vår politik kan
du även läsa vårt lokala partiprogram.
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Gör Lund till världens klimatsmartaste och grönaste stad
●● Varje beslut ska vara klimatsmart. Planera, bygg och investera utifrån mål om minskat oljeberoende. Ny infrastruktur för
transporter ska göra det lättare att nå klimatmålen, inte försvåra för dem.
●● Fram för kollektivtrafik. Det ska bli enklare och mer bekvämt
att välja en tät, snabb och bekväm kollektivtrafik. Vi vill ha en
bussfil på E22 mellan Lund och Malmö och börja planera för
nästa spårvägsetapp.
●● Bilfria gator i centrum. Börja med Bangatan och Klostergatan.
Vi vill också göra Mårtenstorget bilfritt och ge plats för en lekplats för barn i alla åldrar.
●● 100 procent förnybart. Vi vill gynna förnybar energi, bland annat genom att sätta upp fler solceller på kommunala tak. Kommunens användning av energi ska vara 100 procent förnybar.
Vi vill att mer organiskt avfall ska samlas in och bli biogas som
kan ersätta fossila drivmedel.
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●● Stimulera biologisk mångfald. För att få livsmedel är vi beroende av bin och andra insekter som pollinerar blommor. Vi vill
satsa på stadsodling, stadsängar, gröna tak och parker. Grönområdet vid Källby dammar måste bevaras.
●● Nollvision för bostadsbyggande på åkermark. Lund har världens bördigaste jordar. Vi har ett stort ansvar i att bevara dem
så att de kan ge livsmedel även till kommande generationer.
●● Förtäta staden och bygg hållbart. Bygg på överdimensionerade parkeringsplatser. Gör infartsleder och biltrafikleder till
stadsgator med trädalléer och gröna stråk. Ställ höga miljökrav
på allt byggande vad gäller material och energianvändning.
●● Bilfritt boende. Fler ska ha möjlighet att bo och leva utan att
äga en bil. Vi vill bygga fler bostäder istället för dyra parkeringsplatser.
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Fler och bättre cykelvägar i Lund
●● Gör det lätt att färdas hållbart. Vi vill ha ett väl utbyggt och
sammanhållet nät av cykelvägar, både i staden, mellan och i
Lunds tätorter. Vi vill att den planerade snabbcykelvägen mellan Lund och Malmö byggs snarast.
●● Det ska vara lätt att cykla. Vi vill bygga en sammanhängande
cykelringled runt Lund och ha bredare cykelbanor så att cyklister med olika hastighet slipper trängas.
●● Gör det säkert att gå och cykla året runt. Separera cyklister
och fotgängare från varandra. Prioritera underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar. Lunds cykelvägar ska vara säkra
och bekväma.
●● Gör det lättare att pendla. Vi vill bygga fler cykelparkeringar
för pendlare, så att det blir enklare att kombinera cykel och
kollektivtrafik.
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Ett jämställt och demokratiskt Lund
●● Alla beslut ska leda till jämställdhet. Jämställdhet ska vara en
självklar utgångspunkt i alla kommunens verksamheter. Beslut
om såväl löner som trafikplanering och föreningsbidrag ska
ske ur ett jämställdhetsperspektiv.
●● Demokrati för alla. Vi vill utveckla medborgarkontoren i
de östra kommundelarna till levande mötesplatser och även
skapa andra offentliga mötesplatser. Det skapar inkluderande
samhällen som motverkar segregation.
●● Alla ska känna sig trygga. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska du vara trygg i Lund. Alla kommunala
verksamheter ska hbtq-certifieras eller -diplomeras.

En välkomnande kommun
●● Inkludera nyanlända barn och unga. Kommunen ska erbjuda
högstadie- och gymnasieelever extrajobb som elevmentorer
åt nyanlända, exempelvis för att hjälpa till med läxor och språket. Så knyter vi ihop de som bott i Lund länge och de som
kommit hit nyligen.
●● Ge alla möjlighet att lära sig svenska. Vi vill skapa fler forum
dit barnfamiljer kan komma för att träna på svenska. Vi vill också införa barnomsorg under SFI-undervisning. Vi vill utveckla
möjligheten för akademiker att få särskild undervisning, så att
de snabbt kan börja jobba.
●● Ge fler en fot in på arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda
praktikplatser till nyanlända, samt via upphandlingar ställa
krav på leverantörer att göra detsamma.
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En hållbar ekonomi
●● Dela och hyra - istället för ägande. Vi vill underlätta delande,
bland annat genom att bygga ut systemet med hyrcyklar och
stimulera bilpooler. Om inte alla äger varsin bil minskar behovet av p-platser. Det ger mer plats för nya bostäder.
●● Enklare att reparera. Vi vill göra det enklare för Lundaborna
att reparera istället för att slänga saker. Vi vill ha fler öppna
verkstäder och gemensamma ytor för reparation i bostadsområden.
●● Gröna jobb i biobaserad industri. Vi vill att Lund ska utvecklas
till ett centrum för biobaserad industri som ligger i framkant i
utvecklingen av hållbara lösningar.
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En skola för det livslånga lärandet
●● En jämlik skola. Vi vill arbeta för att jämna ut skillnader mellan
Lunds skolor och anställa fler vuxna i skolan, så att alla barn
blir sedda, oavsett behov eller bakgrund.
●● En grön skola. Vi vill fortsätta arbetet med giftfri skola i Lund,
genom att köpa in bra livsmedel samt leksaker och elektronik
som uppfyller tuffa miljökrav. Vi vill också ha fler gröna skolgårdar.
●● En skola för alla. Skolan ska motarbeta destruktiva könsnormer, så att alla kan leva upp till sin fulla potential. Genuspedagogik ska vara ett naturligt inslag i Lunds skolor.
●● Pedagogisk mångfald. Barn har olika behov och förutsättningar
för lärande. Därför behövs en mångfald av metoder och pedagogik. Friskolor kan till viss del komplettera utbudet av skolor. Det främsta målet för dessa ska vara utbildning, inte vinst.
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En kultur och fritid som formar Lund
●● Skapa mötesplatser. Vi vill skapa samlingsplatser för lokal kultur runt om i kommunen, stärka bibliotekens roll som kulturhus
och göra Stadshallen i Lund till ett kulturhus för alla Lundabor.
●● En kulturskola för alla. Fler ska få ta del av Kulturskolans fantastiska verksamhet, genom fler utbildningsplatser på Kulturskolan. Vi vill också att Kulturskolan ska samarbeta närmare med
övriga kommunala verksamheter och den idéburna sektorn så
att fler barn i hela kommunen kan ta del av dess verksamhet.
●● Tillgängliga bibliotek. Vi vill se fler meröppna bibliotek som tar
emot besökare även när det inte finns personal på plats. Vi vill
också utveckla bokbussen och andra lösningar som ger fler tillgång till bibliotek.
●● Folkhälsa genom motion och idrott. För att stimulera breddidrott ska plan- och hallhyror hållas låga. Även personer som
inte är medlemmar i en traditionell förening ska kunna söka
stöd för att motionera och idrotta i grupp.
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En stad präglad av omtanke
●● Trygghetspark för demenssjuka. Parker i direkt anslutning till
demensboenden som de boende kan gå ut i ökar deras självständighet, minskar oron och ökar välbefinnandet. Vi vill därför anlägga en trygghetspark vid ett demensboende i den nya
stadsdelen Brunnshög.
●● Motverka psykisk ohälsa. Vi vill att Lund fortsätter stödja och
utveckla verksamheter som ger de som lider av psykisk ohälsa
en meningsfull tillvaro. Vi vill också angripa anledningarna till
psykisk ohälsa, genom att motverka stress, diskriminering och
mobbning.
●● Minska missbruket. Vi vill minska missbruket och det lidande
det leder till, bland annat genom att återöppna Alkoholmottagningen i Lund. Vi vill också att kommunen ska stödja drog- och
alkoholfria aktiviteter i Lunds student- och nattliv.
●● Ingen ska behöva vara hemlös. Vi vill bygga fler bostäder och
även ge dem som står långt ifrån bostadsmarknaden möjlighet
att få en bostad. Kommunen ska samarbeta med frivilligorganisationer för att ge utsatta EU-medborgare tak över huvudet.
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Kandidater till Lunds kommunfullmäktige

Från vänster: Tobias Ekholm, Emma Berginger, Ewa Björnberg, Ulf Nymark, Peter Bergwall,
Karin Svensson Smith, Axel Hallberg, Yanira Difonis, Lars Wirtén, Sofie Lemontzis.

Bli medlem
Att bli medlem kostar 100 kr första året, därefter 240 kr per år. För dig
under 26 år eller student är det gratis! Skicka ett sms till 72 980. Skriv
mpmedlem följt av ett mellanslag. (Är du under 26 skriver du gumedlem.)
Skriv ditt personnummer följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress.
Skicka! Läs mer på: www.mp.se/bli-medlem

Kontakta oss
Telefon: 046 - 288 04 00. Kansli: Lilla Fiskaregatan 10, Lund.
E-post: lund@mp.se. Hemsida: www.mp.se/lund.
Postadress: Miljöpartiet de Gröna, Box 1244, 221 05 Lund.
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