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Moderaterna i Åstorp

ÅSTORP

Åstorps kommun behöver en ny politik. För att nå beslutade 
mål och en bra verksamhet krävs bättre ordning och reda i 
ekonomin genom planering, styrning och uppföljning. Det 
saknas en plan för de samhällsproblem som finns i kommunen. 

VI VILL SKAPA  
TRYGGHET, ORDNING OCH REDA  
FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNEN!

Åstorp har haft år av mycket låga skolre-
sultat och därtill minskad trygghet till följd 
av underfinansiering av kärnverksamhe-
terna. Moderaterna vill arbeta tillsammans 
med lärarkåren för att utveckla Åstorps 
skolor och höja skolorna från att rankas 
bland de i sämsta i landet. Det är akut att 
sätta igång byggandet av Haganässkolan 
och den idrottshall som beslutades och fi-
nansierades redan 2015. Barnen förtjänar 
ändamålsenliga skollokaler och idrotts-
utövare behöver en ny idrottshall. 

Det behövs en framåtsyftande stadspla-
nering och centrumutveckling av såväl Hyl-
linge, Kvidinge, Nyvång och Åstorp. Vi ser 
behov av effektivare miljöstrategiskt arbe-
te för att nå uppsatta miljömål och kräver 
sanering av giftdeponin vid N Vallgatan.

Vi moderater är beredda att axla ansva-
ret för att föra in Åstorp i en ny fas, med 

utveckling, kvalité och öppenhet som led-
stjärna i en modernare kommun. Detta är 
en sammanfattning av vår politik som ut-
gör grunden för VAL 2018.

ÅSTORP BEHÖVER  
FÖRÄNDRING,  
FÖR BARNENS OCH  
FAMILJERNAS SKULL.



  Trygghet för barnen och förbättrade skolor 

  Jobb och arbetsmarknad 

  Fritid, idrott, folkhälsa och kultur 

  Ökad trygghet, räddning och säkerhet i hela kommunen 

• Skolan ska kvalitetssäkras avseende 
utbildning och byggstart av nya Haga-
nässkolan ske omgående. Vi är positiva 
till fristående skolor och förskolor.

• Vi söker samarbeten för arbete mot krimi-
nalitet och narkotika – för barnens skull.

• Elevhälsovården ska stärkas för att 
möta ökat elevantal, insatser mot skolk.

• Mindre barngrupper, fler utbildade för-
skollärare, bra utemiljöer och mer yta 
per barn behövs. Ny förskola ska byg-
gas i Kvidinge.

• Det behövs en lokalförsörjningsplan för 
skollokaler, äldreboenden och kontor 
och inneklimat förbättras med fokus på 
temperatur och ljudnivåer.

• Förbättrad lokal näringspolitik ger en 
större arbetsmarknad i vår kommun, 
som länge haft alltför hög arbetslös-
het. Störst insatser krävs för unga utan 

gymnasieexamen och för utlandsföd-
da. Åstorp behöver en fungerande 
integration med mer fokus på jobb, 
svenska språket och att ställa krav.

• Sedan 2015 utlovad idrottshall vid 
Bjärshög ska byggas nu!

• Kvidingebadet ska utvecklas, fräschas 
upp och ha mer flexibla öppettider. Si-
mundervisning måste prioriteras.

• En systematisk och långsiktig folkhäl-
sosatsning. Krafttag mot narkotikaut-
bredning och satsning emot rökning 
bland skolungdom. 

• Kulturlivet förtjänar prioritet! Björnen 
behöver lägre hyra och mer verksamhet. 

• Trygghet på gator och torg - vi begär 
högre polisnärvaro, en öppen polisre-
ception, trygghetsskapande belysning 
samt mer kameraövervakning.

• Brottsförebyggande verksamhet behö-
ver skapa nödvändig organisation.

• Räddningstjänst Söderåsen måste re-
formeras och personalavhoppen hej-
das. Nyckelpositioner måste säkras 
och deltidsbrandmän prioriteras.

• Utryckning vid inbrottslarm avveck-
las från räddningstjänst och upphand-
las av vaktbolag, så räddningsper-
sonal kan fokusera på räddning och 
brandbekämpning.

• Kvidinge frivilliga Räddningskår ska 
värnas och ingå i Räddningsnämnden.

• Kommunens organisation krisbered-
skap ska finansieras, organiseras och 
övas.
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  Kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare 

  Renare miljö och öppenhet kring exploatering 

 Trygga äldre 

  Plan för bostadsbyggande och centrumutveckling 

• Ett mer ansvarsfullt ledarskap, bespa-
ringar på personal genom vakanser ska 
upphöra. Chefer ska inte längre avske-
das och ”köpas ut” så lättvindigt.

• Kommunens personal har rätt till bätt-
re arbetsmiljö och all administrativ 
personal ska helst samlas på samma 
adress. Personalomsättningen ska 
minska.

• Kommunens bilinnehav ska strukture-
ras och bantas genom bättre styrning.

• Miljöarbetet ska prioriteras och gift-
deponin vid Norra Vallgatan saneras. 
Dolda miljögifter vid ridhuset Tingvalla 
ska stoppas från att nå Skyttabäcken. 

• Godkända minireningsverk ska tillåtas 
som avloppslösning på landsbygden.

• Vi kräver omtag och medborgardialog 
för projekt som Makadamprojekt och 
varför Catena AB ges ensamrätt för att 
bygga del av en torrhamn.

• Människor ska åldras tryggt. Valfrihet – 
värdighet – trygghet - kvalitet är ledord. 

• Vi vill kvalitetssäkra äldreomsorgen, in-
föra förenklad biståndsbedömning, wifi 
på boenden, stärka rätten till valfrihet 
och bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

• Efter rån och överfall på äldre på Ås-
torps gator, behövs bättre dialog med 
polisen så att särskilt äldre kvinnor inte 
avstår från att gå ut på grund av rädsla.

• Måltidsvänner ska införas, matservering 
på Trygghetsboendena ska finnas kvar.

• Nästa äldreboende ska byggas i Hyllinge.

• I Åstorp råder akut bostadsbrist, vi ser 
behovet av en långsiktig strategi för nya 
lägenheter och villaområden. Prästamar-
kenområdet i Kvidinge ska prioriteras.

• Centrumutveckling för alla kommunde-
lar, inte enbart tyngdpunkt på Åstorp.

• Lekplatser, parker och grönytor, ga-
tor, gång-/cykelvägar och passager 
ska rustas och förbättras både vad av-
ser säkerhet, skötsel, belysning och 
underhåll.
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Många partier har utsett andra partier till
huvudmotståndare i det här valet.

Vi moderater har inte utsett andra partier till
huvudmotståndare. Det är ett mycket medvetet val.

För våra motståndare är inte andra partier.
Våra motståndare är bostadsbristen, brottsligheten och otryggheten.

De vikande skolresultaten. De växande vårdköerna.
Våra huvudmotståndare är samhällsproblemen.

Det är för att lösa dem som Åstorps kommun behöver en ny
färdriktning och en ny politisk ledning.

VI VILL VARA DIN RÖST  
– VALET ÄR DITT

Du träffar oss i vår lokal, Storgatan 32 i Åstorp.
På Facebook moderaternaastorp  
eller på instagram moderaternaiastorp.

E-post: astorp@moderatweb.se 
Hemsida: astorp.moderatweb.se 


