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Trygghet,
skolor
och vatten
i Åstorps kommun

ÅSTORP

Skolor har stor betydelse för barnen, det viktigaste vi har!
2016 sjönk studieresultaten och i åk 9 nådde knappt 62 %
kunskapskraven i alla ämnen. Exkl. nyanlända är resultatet 67 %
(15 % sämre än rikssnittet).
Tingdalsskolan är byggd för 100 elever.
Idag undervisas 205 elever där.
Det saknas klassrum, elever bussas fram och tillbaka,
kränkningar och otrygghet har blivit ett stort problem.
Moderaterna har länge krävt fler riktiga skollokaler på Tingdal.
Tyvärr saknas fortfarande tidplan för byggnation och godtagbara
lösningar för skolbarnen tills dess att nya lokaler är på plats.
Bygget av Nya Haganässkolan borde redan ha påbörjats men
ändring av detaljplanen glömdes bort och ännu har inte skolans
utformning och totalkostnad redovisats.
Socialdemokraterna har, genom långbänk och oförmåga, gjort
situationen sämre än nödvändigt!
Moderaterna tycker inte att besparingar ska drabba skolan!

Trygghet i hela kommunen
Trygghet handlar bland annat om tillgång till välfärd av hög
kvalitet, från förskolan till äldreomsorgen.
Åstorp är en av de kommuner som är mest utsatt för
bostadsinbrott i hela landet och behovet av ökad trygghet är stort.
Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde.
Vi Moderater kräver fler poliser och en öppen polisstation för
människorna i kommunen!
Åstorp behöver också en handlingsplan för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism.

Vatten och avloppsfrågor
Vattenverken har misskötts och inte underhållits tillräckligt, och
flera partier vill därför lägga ner dem. (S), (C), (KD) och (SD) har
förordat nedläggning av en fungerande vattentäkt i Åstorp.
Moderaterna vill behålla vattenproduktion både i Kvidinge och i
Åstorp för att säkra vattentillgången.
VA projektet Kärreberga stugby
NSVA tog fram en kostnad och kommunfullmäktige beslutade om
ca 15 Mkr, vilket skulle ha finansierats av Kärrebergaborna genom
särtaxa. Nu har notan kommit för VA-abonnenterna i hela
kommunen, vilka drabbas p.g.a en slutnota på hela 35,6 Mkr!

