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Allt hänger ihop

Eslöv - En kommun för framtiden

Sverige skall ha världens bästa skola! Alla skolor ska vara bra skolor som
elever vill gå i och som lärare vill arbeta på. För att få en bra skola krävs tillit till
lärarna, mindre administration och höjda löner. investeringen i en bra och
likvärdig skola är en viktig satsning på framtiden. Vuxenutbildningen måste vara
flexibel och framåtriktad. Kommunen måste hjälpa folk att följa med i samhällets
utveckling så att personer som vill eller måste byta yrkesbana ska kunna ställa
om.

Hållbart markutnyttjande
Marken i Eslöv är bördig jord som bör användas till att producera mat på eller
lämnas till ökad biologisk mångfald. Vi vill att den bevaras från bebyggelse. Om
den väl är bebyggd så är det svårt att återställa. Vi vill att kommunen anordnar
andelsjordbruk och stadsodlingar.
Det som växer i andelsjordbruken kan säljas till kommunens skolor boende eller
övrig verksamhet så att tex barn och äldre får äta lokalproducerad mat.. Barnen
skall också engageras genom lärarledda lektioner ute i fält och få ges tillfälle att
deltaga i odlandet.

Offensiv klimatkommun
Klimatkrisen kräver att utsläppen av klimatgaser minskar drastiskt. Vi vill att
Eslöv ska underlätta för alla invånare att leva klimatsmart. Därför behöver
kollektivtrafiken byggas ut och fler pendlarparkeringar byggas intill järnvägs- och
busstationer.
Vi vill se fler smarta mobilitetslösningar som exempelvis koppla ihop möjligheten
att ta elsparkscykel eller hyrcykel från bussen, anropstyrd kollektivtrafik,
bilpooler etc. Kommunen måste gå i bräschen för att se till att detta blir av.
Cykelvägarna måste byggas ut så att det går att cykla mellan byarna i Eslövs
kommun. Framförallt vill vi ha säkra cykelvägar för barnen till och från skolan.
Kommunen bör också se till att det sätts upp laddstolpar på olika ställen i
kommunen och förenkla bygglovsprocessen för dessa

Kultur som unik selling point för Eslöv
Vi vill att Eslöv ska bli en attraktiv kulturkommun. Detta kan ske bland annat
genom att skapa ett kulturcentrum i centrala Eslöv. En plats där medborgarna
kan utöva och ta del av kultur i olika former såsom konserter, konst och teater.
Kulturen ska vara på både kommersiell och ideell basis. Kultur är bra på så
många sätt. Det är hälsofrämjande, ökar sammanhållningen i ett samhälle och
minskar otrygghet.
Vi vill också att kulturskolan byggs ut och ska ha sin verksamhet på fler ställen i
kommunen så att den kan komma fler barn till del.

Innovativ kommun
Det behöver inte vara en universitetsstad för att det ska finnas många bra
innovationer och entreprenörer på en plats. Eslöv har goda möjligheter för att
skapa en Innovationshub med fokus på livsmedel.
För att kunna leva där du bor behövs affärer och service i hela kommunen. Vi vill
att kommunen underlättar för butiker och fler arbetstillfällen i Eslövs byar.



Vi vill också ha omedelbar utbyggnad av bredband i hela kommunen så att folk
kan leva och jobba hemma. Kommunen måste ställa kraftiga krav på
bredbandsbolagen att vi snarast skall ha 100% bredbandsuppkoppling i
kommunen.

Hållbart boende
Att alla ska ha någonstans att bo är grunden i hållbart boende. Nybyggda
bostäder ska byggas med låg klimat- och miljöpåverkan. Först och främst ska
redan hårdgjorda ytor användas för nybyggnation exempelvis parkeringsplatser.
Redan befintliga byggnader kan användas bättre exempelvis genom att bygga en
våning till eller ombilda verksamhetslokaler till bostäder. När det byggs nytt eller
byggs om vill vi se blandade upplåtelseformer. Det minskar segregationen och
ökar välbefinnandet i samhället.
Därför måste bygglovsprocessen göras både billigare och enklare.


