EN BRA KOMMUNFÖR BARNEN

ÄR BRA FÖR ALLA
Läs vårt valmanifest så förklarar vi varför…

Trelleborgs grönaste
valmanifest 2018

Tänk om

vi bygger en kommun
utifrån barnens bästa.
Om vi låter barnens behov
och kloka tankar
genomsyra varje beslut.
Hur blir det då?

Förskola och skola

En trygg och inspirerande skola, som ser varje barn,
ger trygga och kloka vuxna. Skolan är grundbulten i hela
samhället. Där utbildas morgondagens sjuksköterskor,
poliser, byggnadsarbetare, innovatörer och lärare.

DÄRFÖR VILL VI

Stärka hela skolans budget med 20 miljoner kronor extra
Höja lönen för personalen inom förskolaoch skola
Skapa bra förutsättningar för alla som arbetar
i förskolan och skolan
Ha högre lärartäthet på förskolan och skolan
Erbjudalängre vistelsetid på förskolan
Erbjudafri skolskjuts för samtliga skolbarn
Behålla skolbussen i kommunal regi

För att satsa på skolan är
att satsa på framtiden

Robust kommun

Vår del av världen har varit trygg
i flera generationer. Så trygg att beredskapen
för kristid monterats ned. Sverige kan knapptföda
sin egen befolkningoch insatsvarornainom jordbruket
som diesel och konstgödsel är importvaror. För att
kunnamöta svåra tider framöver måste tillgång till
matproduktion och vatten säkras.

DÄRFÖR VILL VI

Införa totalförbud att bebygga eller asfaltera bördigåkermark
Behålla det kommunala vattnet och ej bli en del av Sydvatten
Starta projektför att fler ska kunnafå kunskap
att odla egen mat
Stötta biogasutvecklingen för att produceraeget drivmedel
Ökaandelen ekologiskt jordbruk för att
värna den biologiska mångfalden

För vi vill ta ansvar

Framtidens resande

Med fler som går och cyklar blir det en
mer levande och välkomnande miljö där människor
vill vistas. Genom att skapatrygga och attraktiva gångoch cykelvägar kan fler röra på sig. Då mår vi bättre i både
kropp och själ. När fler väljer buss, tåg, gång eller cykel gör vi
en tjänst för klimatet samtidigt som det blir större utrymme
på vägarna för de som inte kan välja bort bilen.

DÄRFÖR VILL VI

Fördubblaresursernatill gång- och cykelbanor
Bygga sammanhängande cykelbana längs hela kusten
Bygga en andra pågatågsstation med pendlarparkeringi öster
Arbeta för att införa expressavgångar på sträckan
Trelleborg C och Malmö C med restid på ca 20 minuter
Skapa en hälsans stig

För vi reser smartare
tillsammans

Demokrati och delaktighet

För att skapa ett brasamhälle för barnen måste
flera röster höras. Att det till störstadel är äldre män i
politiken skapar ett samhälle anpassat efter deras världsbild.
Trelleborg blir en bättre kommun om det finns
en mångfald hos beslutsfattarna.

DÄRFÖR VILL VI

Återinföra ungdomsrådet och ge det stärkt inflytande
Starta projektför att motivera unga och kvinnor att
ta plats i politiken
Underlätta för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt
Stödja kultur-och fritidsföreningar samt byalagen

För mångfald berikar

Kuststad

Trelleborgs hamn stoltserar med att vara
Skandinaviens störstaRo-Ro hamn. Det betyder
att vår hamn är den som har flest lastbilar. Det gynnar
inte Trelleborg. Hamnen ger arbetstillfällen, men med tanke
på vilken yta hamnen tar så är det få.

DÄRFÖR VILL VI

Ändra hamnens ägardirektiv för att tvinga över gods
från lastbil till järnväg
Bygga en ny infart i väster som ger bättre boendemiljö för alla
Låta hamntrafiken finansiera hamninfarten
Driva på för ett andra spår på Trelleborgsbanan
Bygga en klimatsmart sjöstad med barnen i centrum
Attrahera fler kryssningsfartygför ökad turism

För vi vill ha havet tillbaka

Attraktiv kommun

Vi är stolta över vår kommun, från slätt till
strand, från gård till stad. Vår plats på jorden är nog
den grannaste vi kan tänka oss. En plats som vi behöver
ta hand om tillsammans. Det ska inte vara okej att skräpa
ner i vårt Trelleborg. Vackra miljöer inbjuder till rörelse och lek.
Det får oss att må bra.

DÄRFÖR VILL VI

Bli en fimpfrikommun där den som skräpar ner får böta
Skapa en laglig graffitivägg och införa nolltolerans mot klotter
med sanering inom 24h
Bygga tema-lekplatser i Trelleborg, Anderslöv och Smyge
Upprustakommunens vandringsleder på Söderslätt
Hålla våra stränder rena

För Trelleborg är vackert

Planeten

Vi är beroende av naturen omkring oss för att

få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och klimat,
växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn
får det sämre än vi själva. Vi har fortfarande chans att ta ansvar
för att lämna över en levande planet. Men vi måste agera nu.

DÄRFÖR VILL VI:

Införa ett kommunalt klimatpolitiskt ramverk
Servera klimatsmart och ekologisk mat i all kommunal verksamhet
Ta tillvara och utveckla vattendrag, våtmarker och ängar
Bygga klimatsmart och energieffektivt vid nybyggnation
Synliggöra våra naturområden för att ökaförståelsen
för miljöns betydelse

För klimatet kan inte vänta

Ekonomi i balans

Flera partier lovar mycket utan att finansiera
sina löften. Kommunens ekonomi är redan i ett
tufftläge och förvaltningarna har slagit knutpå sig själv
för att nå budgeti balans. Vi vill kunnasatsa förebyggande
och långsiktigt. Vi är säkra på att det betalar sig i längden
och att det inte lönar sig att dumsnåla.

DÄRFÖR VILL VI

Befria kommunens förvaltningar från breda besparingskrav på 1 %
Satsa på en folkhälsomiljon för en friskare befolkning
Ökakommunens resurser genom att
närma oss Malmös och Lunds skattenivå
Inte begrava hundratals miljoner i en östlig hamninfart
som Trafikverket inte stödjer

För vi lovar inte guld,
men gröna skogar

Miljöpartiets ideologi grundar
sig på tre solidariteter
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor
Läs mer om oss och vår politik
mp.se/trelleborg
och @mptrelleborgpå Facebook,
Instagram, Twitteroch Youtube

