Tillsammans
Vi vill se en politik som ser längre än en mandatperiod.
Tillsammans vill vi skapa ett samhälle som inte uppför sig som
om vi är den sista generationen som ska leva på vår planet.

F v. Viveka Berger Pålsson, Ingrid Ascard, Ann-Marie Lundberg,
Malena Bengtsson. Johanna Sönnergren och Susanne Dahlström
saknas på bild.
Tänk om alla hjälps åt. Det är du och jag som måste agera nu. Vi
kan uppnå ett hållbart samhälle bara om vi hjälps åt. Du behövs!
Och du kan göra skillnad:
Bli medlem: www.mp.se/ bli medlem

Vi vill bygga
ett hållbart Lomma

Alla ska med
när Sverige ställer om
Vi är övertygade om att människors olikheter gör Lomma rikare
och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett
rättvisare samhälle. Ett samhälle där alla känner sig välkomna
och respekterade. Samhällsplaneringen genomsyras av en
helhetssyn där människor, djur och miljö samspelar. Den
värdefulla naturen skyddas och den biologiska mångfalden
bevaras.

därför vill vi...
Ta höjd för klimatskulden

Elförsörjning för framtiden

Det är bråttom att avsätta
medel så att vi har råd att
hantera följderna av klimatförändringarna.
Områdena kring Höje å och
Habo Ljung är t ex utsatta

Transporter

Underlätta snabb etablering
av ny elproduktion
Verka för etablering av
havsbaserad vindkraft
Alla kommunala byggnader
ska vara försedda med
solceller
Kommunen måste själv gå i
täten och snabbt minska sin
elförbrukning

Cykel och kollektivtrafik ska
vara det överlägset bästa
alternativet för korta förflyttningar.

Varierat boende

Människor vill träffas

Det är för få alternativ till köpt
boende.
Detta
försvårar
positiva
flyttkedjor. Det ska också vara
möjligt att bo kvar även när
man blivit ensamstående
eller äldre.

Vi mår bra av mänskliga
kontakter. Därför stödjer vi
initiativ som bidrar till att
människor kan mötas.

Minst 20% hyresrätter
Skapa mellanboende för
pigga äldre särskilt i Bjärred

Trygghet och trivsel
Det är tryggt att bo i Lomma
kommun.

Bl.a annat måste vi försöka
underlätta kontakter mellan
nysvenskar och gammelsvenskar

Barn och ungdomar
Barn och ungdomar ska känna
tillförsikt inför framtiden och ha
en stabil och trygg uppväxt.

Jordens resurser är begränsade
Fler allmänna laddstolpar
Självklart ska kommunens
alla fordon vara eldrivna

Fortsatta att utveckla
äldrevården i kommunal regi
Bullerskydd behövs på
utsatta sträckor

Vatten, åtgärder på egen tomt
Ge bidrag till fastigheter som
tar hand om sitt eget regnvatten
Införa marklov för alla
åtgärder där man hårdgör
marken

Biologisk mångfald
Jordbruksmarken måste
värnas. Vi är därför positiva till
förtätning av bebyggelse.

Mångfalden måste stärkas och
värnas. Det som går förlorat
kommer aldrig tillbaka.

Barngrupper ska vara så stora
att personalen kan se och
bemöta barnens individuella
behov
Aktivt arbete för att minska
psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar

