
Ängelholm 
  Vårt liv 

  Vårt samhälle 

  Vår framtid 



Vårt liv 

Har du möjlighet till sociala sammanhang?  
Finns tid och råd till matglädje 
och hälsa? Finns platserna för oss 
att mötas? Eller ytor som ger dig 
utrymme att röra på dig? Kanske 
ta cykeln till jobb eller skola? 

 
Alla ska äga lika rättigheter och möjlig-
heter. Alla former av diskriminering ska 
motverkas. Först när alla människor er-
känns för vilka de är, får rätt att definiera sig själva och  
har tillgång till lika rättighet kan vi uppnå välfärd för alla. 

 
En trygg barndom med goda möjligheter 

till lek är en rättighet. Barn är aktiva med-
skapare av samhället och ska inte ses om 

passiva mottagare av det samhälle som 
vuxna skapar åt dem. Samhället ska vara 

anpassat till olika familjekonstellationer. I 
Ängelholm vill  vi verka för att behålla och 

utvidga HBTQI-certifieringen. 

 
Skolans förmåga att se och möta varje 
elev måste stärkas. I Ängelholm vill vi 
fortsätta att satsa pengar på elevhälsan. 
Vi vill väsentligt sänka storleken på barn-
grupperna och öka vuxentätheten inom 
skola och förskola. Det behövs gott om 
platser där barn och unga kan mötas för 
en aktiv fritid. 

Vi vill skapa möjlighet till ett livslångt lärande där Komvux, folkhögsko-
lor, kulturskolan och andra frivilliga utbildningsformer är viktiga pussel-
bitar. Vi vill öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande. 
Kulturen i Ängelholm ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder. 

 
Vi vill främja livskvalitet, det kan handla 
om att ha ett boende vi trivs med, råd att 
köpa god och hälsosam mat samt förut-
sättningar för att hålla oss friska och  
vara delaktiga i samhället. 

 
För många är tid den största bristvaran, 
många som har blivit rikare på pengar, 
har samtidigt blivit fattigare på tid. Vi vill 
göra det möjligt att till exempel kunna  
växla löneökningar mot kortare arbetstid. 

 
Äldres kunskaper och erfarenheter är 

ovärderliga på många områden.  
Till exempel som fortsatt yrkesaktiva 

eller som mentorer till yngre. 

Även som äldre ska man ha möjlighet  
att uppleva gemenskap, matglädje  

med en måltidsvän och kunna delta  
i fysiska  och kulturella aktiviteter. 



 Vårt samhälle 

Vi vill trygga och bättre förvalta våra eko-
systemtjänster, exempelvis växter som 
renar vatten, bin som pollinerar våra grö-
dor och naturen som ger oss möjlighet 
till återhämtning. Vi vill bekämpa inva-
siva arter. 

 

 

Vi vill framtidssäkra kommunen för  
att kunna hantera extremväder,  

kraftig nederbörd och högt  
vattenstånd i Rönne Å. 

 
Vi vill verka för ett levande centrum:   

upplyst, grönt och trivsamt. 

 

Vi vill ge möjlighet att mötas genom våra bibliotek, träffpunkter, frilufts-
scen och andra möjliggörare för föreningar och dig med goda idéer.  

 
Vi vill säkerställa upplysta och säkra  
cykelvägar. Skapa fokus kring trafik-
säkerhet med start hos våra yngsta  
medborgare.  

 
Vi vill skapa infrastrukturen som hjälper 
dig till en klimatsmart vardag – kollektiv-
trafik, cykelparkeringar, laddstationer och 
underlätta för bilpooler.  

Vi vill satsa på mer information om kommunens upphandlingar så att 
fler små företag är med och lämnar anbud. Upphandlingar ska ta hänsyn 
till klimatpåverkan. 

 
Vi vill uppmuntra och skapa förutsättningar för stadsodlingar och närod-
lat för en grönare och trivsammare miljö. 

 
Vi vill skydda åkermarken i vår kommun. 
Ny bebyggelse ska i första hand ske  
genom förtätning i befintliga tätorter.  
Detaljplaner och exploateringsavtal ska 
säkerställa yteffektivitet och gestaltning. 

Genom att bygga med resurseffektiv 
teknik kan man skapa moderna,  
energieffektiva och attraktiva bostads-
områden. Vi vill utnyttja marken bättre 
genom att bygga på höjden och på ytor som idag inte används optimalt. 

 
Vi vill genomföra energieffektivisering, tillhandahålla energirådgivning, 
rabattera bygglovstaxa för klimatsmarta lösningar och underlätta lokal 
energiproduktion. 

Vi vill inrätta en klimat- och  
hållbarhetsrådgivarroll för  

privatpersoner och företag. 

 
Vi vill förse kommunens fastigheter  
med solpaneler samt underlätta för  

och uppmana kommunens invånare 
och företagare att göra detsamma. 



Vår framtid 

Viktiga naturvärden såsom skog, äng, strand, hav och åkermark mår bra 
och bidrar med ekosystemtjänster. 
 
Ytor nyttjas rätt för att säkerställa sociala och ekologiska värden. 
 
Detaljplaner främjar hållbar utveckling och skapar förutsättningar för 
kommande generationer. 
 
Landsbygden har både fysisk och digital infrastruktur som gör att boen-
det så väl som distansarbete och eget företagande fungerar bra. 
 
Mer förnybar energi produceras lokalt och många är delvis självförsör-
jande på värme och el. 
 
Trafikplaneringen utgår från att vi går, cyklar och åker kollektivt i första 
hand när vi förflyttar oss. 
 
Skola, vård och andra offentliga inrättningar ser dig och har tid och 
kompetens att möta dig för den du är. 
 
Samhället är integrerat, vi värnar om varandra och ingen behöver vara 
ensam. 
 
Våra tre solidariteter utgör hörnstenar i de beslut som tas. 
 
Miljöpartiets tre solidariteter: 
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 
• Solidaritet med kommande generationer 
• Solidaritet med världens alla människor 
 
 

 

 

 



Har du frågor eller vill bli aktiv? 

Kontakta oss 

Facebook: /miljopartiet-angelholm 
Internet: mp.se/angelholm 
E-post: angelholm@mp.se 

 

Våra tre solidariteter: 

• Solidaritet med djur, natur och det ekoloiska systemet 

• Solidaritet med kommande generationer 

• Solidaritet med världens alla mämiskor 

 

Kandidater 

 Hanna Lindqvist, 18 år, studerande, Ängelholm 

 Karl-Otto Rosenqvist, 47 år, systemutvecklare, Magnarp 

 Helena Böcker, 39 år fil. kand miljövetenskap, Ausås 

 Ann-Marie Lindén, 64 år, biolog och bonde, Spannarp 

 Ingvar Rydberg, 76 år, skolchef, Magnarp 

 Anna Lonningen, 49 år, förskollärare, Vejbystrand 

 Jesper Wendel, 52 år, elhandlare, Adolfsfält 

 Martina Hemsle, 45 år, affärsarkitekt, Hjänarp 

 Anders Lindén, 67 år, lantmästare, Spannarp 

 Towe Rosenqvist, 48 år, butiksägare, Magnarp 


