BJÄRE
- ALLTID NÄRA DIG

HELA BJÄRE SKA LEVA
Närodlad politik för hela Båstads kommun

För Centerpartiet är det naturligt att hela Båstads kommun skall leva. För oss är det
självklart att barnomsorg och skola skall finnas i kommunens sex tätorter och ges
möjligheten att utvecklas på sina villkor. I skolan skall det också finnas närproducerad
och näringsriktig mat till våra barn.
I Båstad kommun skall det finnas jobbskapande företag och aktiva föreningar som ger
mervärde för livskvalitén. De gröna näringarna är en stark del av näringslivet, här kan
maten följas på nära håll från jord till bord.
Båstads kommun skall arbeta med ett tydligt fokus på den enskilde som ges vård och
omsorg utifrån behov och egna intressen.
En kommunal ekonomi i balans är en förutsättning för satsningar och hållbar
utveckling. I kombination med ett ansvarstagande ledarskap och en tydlig agenda för
framtiden kan hela kommunen utvecklas. Vi kallar det närodlad politik.

Nytt ledarskap för Båstads kommun

Det behövs ett nytt politiskt ledarskap i Båstads kommun. Politiken måste se till hela
kommunen med alla sina invånare. Centerpartiet tänker jobba för större inflyttning
och fler jobb till hela kommunen.
Vi är ett parti som är representerat och har påverkansmöjligheter både på regionaloch riksnivå. Detta gör oss starkare i politiken i Båstads kommun.

Alltid plats på förskolan och alltid nära till skolan

Förskola, skola och utbildning är det allra viktigaste som kommunen skall
tillhandahålla. Bättre planering och framförhållning ser till att det alltid finns plats för
nya barn på våra förskolor. Det ska finnas förskolor och skolor i de sex tätorterna
Förslöv, Grevie, Västra Karup, Torekov, Båstad och Östra Karup. F-6 skolor ska finnas i
alla tätorter och 7-9 i Förslöv och Båstad. Centerpartiet anser att det ska byggas en
ny skola i Hemmeslöv.

Vård och omsorg som är nära och utifrån dina önskemål

Centerpartiet anser att vården och omsorgen ska utgå från den enskildes behov
och önskemål. Centerpartiet vill arbeta för fler moderna äldreboenden i
kommunens alla delar och före 2025 behöver det byggas ett vård- och omsorgsboende i kommunens västra del.
Centerpartiet menar att de undersköterskor i hemvården som arbetar i västra delen
av kommunen har sin utgångspunkt där istället för att åka till Förslöv.

Båstads kommun ska vara trygg och säker

Kommunen har en viktig uppgift i att skapa trygghet och säkerhet för sina
medborgare. Centerpartiet tänker jobba för att vårdcentralerna i kommunen har
längre öppettider. Då förbättras tryggheten och akutmottagningarna avlastas.
Brandkåren i våra större orter som Båstad, Förslöv och Torekov ska vara kvar.
Centerpartiet vill att samhällsplaneringen i kommunen tar hänsyn till
trygghetsfaktorer. Upplysta offentliga miljöer, grannsamverkan och nattvandrare.

Bättre företagsklimat ger fler jobb

Centerpartiet tänker aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter
för företagsetablering i alla kommundelar, genom färdig industrimark och
bra infrastruktur. Centerpartiet vill också genomföra en översyn av handläggningstider och avgifter för företagen med syfte att förbättra företagsklimatet och därmed
bidra till nya jobb.

VI VILL DESSUTOM...
Att maten i skolor och omsorg ska lagas nära på lokala råvaror
Förädla fler av de grödor som odlas i vår kommun. Det skapar både
jobb och miljövinster
a

Ta tillvara solenergin vid kommunala ny- och ombyggen
a

Se fler eldrivna fordon och bygga ut cykelvägarna i kommunen
a

Förbättra återvinningsstation i Svenstad MEN den skall ligga kvar i
Svenstad
a

Stimulera produktion av nya bostäder. Flerfamiljshus och små
bostäder med odlingstomter
a

Arbeta för större inflyttning och därmed klara framtida investeringar
utan att höja skatten
a

Se fler Pågatågsavgångar från Förslöv
a

Förbättra närtrafiken på Bjäre med anropsstyrd lokaltrafik där det
saknas busslinjer
a

Att alla över 75 år ska kunna åka fritt med kollektivtrafiken under
lågtrafik
a

Utveckla kulturskolan och ge fler unga tillgång till musik och teater
a

Främja folkhälsan genom fler motions- och cykelslingor
a

En röst på Centerpartiet är en röst på närodlad politik för hela Båstads kommun

Ebba Krumlinde
Båstad
Intressen: Politik, träning, kultur,
djur och natur samt det sociala
livet.
Politiken: Ska skapa möjligheter
för ett hållbart samhälle såväl
ekonomiskt, socialt som ur miljösynpunkt. Vård och omsorg
inom kommunen ska utgå ifrån den enskilda individens
behov. Jämställdhetsaspekter ska tas i beaktande vid varje
beslut. För att Bjäre ska vara fantastiskt även i framtiden
måste vi arbeta aktivt med att förenkla för redan etablerade
företag samt sådana som vill nyetablera sig. En levande
bykärna med aktiv handel, trevliga restauranger, caféer och
annan service är fundamentalt.
Rösta på Centerpartiet för det behövs ett nytt ledarskap för
Båstads kommun med tydliga visioner framåt.
E-post: ebbakrumlinde@hotmail.com

Gösta Gebauer
Förslöv
Intressen: Samhällsplanering,
passiv idrott, fotografering samt
familj.
Politiken: Att ge föreningar och
folkhälsofrämjande verksamheter bästa möjligheter att
verka är viktigt. Långsiktighet när vi planerar framtida
mark- och vattennyttjande på Bjäre är väsentligt. Därför
lägger jag stor kraft vid frågor som rör samhällsplanering,
natur- och kulturmiljöer och det varierande landskapet.
Småskalighet skapar trygghet, därför tror jag på
omedelbar närhet till förskolor, skolor, omsorg,
äldreboende och service. Centerpartiet står för kontinuitet
och långsiktig planering. Vi värnar närhet samhällsservice
som underlättar strävan efter livskvalitet.
E-post: gosta@gebauer.se

Emma Jönsson
Segelstorp
Intressen: Miljöarbete och hållbarhetsfrågor.
Politiken: Jag vill få människor att förstå värdet
av naturen och dess ekosystemtjänster.
Rösta på Centerpartiet då vi driver en politik som
främjar livet på landsbygden.
E-post: bjarebar@gmail.com

Uno Johansson
Grevie
Intressen: Resor, helst till
annorlunda länder. Historiska bilar
och biltävlingar.
Politiken: Vi ska arbeta för en balanserad utveckling av
kommunen. Jag vill se en befolkningsökning som medger
att vi kan investera i och driva förskolor, skolor och vårdoch omsorgsboenden utan några skattehöjningar. Jag vill
att kommunens personal ska ha en god arbetsmiljö där
politiken och förvaltningarna går hand i hand.
Med Centerpartiets närodlade politik ser vi till att hela Bjäre
kan leva. Hos oss finns både tradition och nytänkande.
Och alla är välkomna att bo i vår kommun.
E-post: uno-johansson@telia.com

Linnea Gunnarsson
Västra Karup
Intressen: Vistas bland djur och
natur, spela saxofon, lösa korsord,
småsnickeri.
Politiken: Se människan ur ett
livscykelperspektiv från vaggan till graven och skapa
möjligheter och förutsättningar för alla åldrar. Förskola
och skola ska finnas i kommunens alla tätorter och även
boendemöjligheter för äldre på dessa platser. Arbeta för
nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Västra Karup
och Torekov. Verka för miljö och hållbarhet.
Centerparitet i Båstad arbetar aktivt för att det ska vara
attraktivt att leva och bo i hela kommunen och dess
ytterområden med individen i centrum.
E-post: linnea.gunnarsson@boggagard.se

Ib Nilsson
Stora Hult
Intressen: Familj, litteratur, musik,
motion och mitt arbete.
Politiken: Jag vill vara med om att
driva en politik i enlighet med
centerpartiets ideologi. En ekonomisk tillväxt i Båstad
kommun genom att människor kommer i arbete är en
förutsättning för goda skolresultat och en högkvalitativ
vård och omsorg.
Centerpartiet har trovärdighet inom miljö, jämställdhet och
är i övrigt ett öppet parti.
E-post: ibnilss@gmail.com

Johan Arnoldsson
Svenstad
Intressen: Familjen, våra djur
och de utmaningar och glädjeämnen som det innebär.
Politiken: Jag vill se alla byar
blomstra med en väl planerad politik. Vi har en bygd att
vårda för våra framtida generationer och vi måste
överlämna den på ett sätt som vi kan vara stolta över.
Jag vill att det Bjäre som vi känner idag ska förvaltas och
inte förändras till något vi inte känner igen.
Rösta på Centerpartiet för vi driver en långsiktig och
hållbar politik. De beslut vi fattar har ofta en tidshorisont
på 5-20 år. Det ger en hållbar ekonomi och miljö.
E-post: johan.arnoldsson@centerpartiet.se

Stefan Olsson
Hålarp
Intressen: Familjen, djur och
natur. Idrott.
Politiken: Jag vill ge människor
en positiv inställning till livet.
Där det finns skola ska det finnas förskola för att föräldrar
och vårdnadshavare ska kunna hämta på samma ställe.
Värna boendet och företagandet i våra orter.
Digitaliseringen hoppas jag kan hålla kvar
företagsamheten i vår kommun och inte centralisera den
som hittills. Människor ska ha nära till jobb och service där
de bor. Det vill säga närodlad politik som ger mindre
förflyttning av människor till och från jobb.
E-post: stefanolsson@bjarenet.com

Centerpartiet i Båstads kommun
Mer information på vår hemsida: centerpartiet.se/bastad
Facebook.com/Centerpartiet
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