Kollektivtrafik
för Skåne framåt!
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En bra kollektivtrafik för
Skåne framåT!
Centerpartiet vill därför att fler ska få tillgång till tåg och buss
för att kunna ta sig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter. Det
är avgörande för man ska kunna bo var man vill i Skåne. Därför
behöver vi satsa på kollektivtrafiken i Skåne. Oavsett var man bor,
ska kollektivtrafiken finnas nära till hands.
Centerpartiet vill därför att fler ska få tillgång till kollektivtrafik. Därför ska
orter med fler än 300 invånare ha en garanti på några turer varje dag.
På så sätt kan ännu fler välja bussen och tåget, istället för att ta bilen dit
man ska.
Centerpartiet vill även ha fler turer på kvällar och helger. Efter en trevlig
kväll hos vänner, eller en helgutflykt med familjen, ska det vara möjligt
att ta bussen och tåget hem igen. Kollektivtrafiken ska vara ett tydligt
alternativ. Detta vill vi kombinera med flexibla nattbusstopp, för att fler
ska känna sig trygga att kliva av bussen, framförallt på landsbygden, när
man är på väg hem på nätterna.

Vi vill sätta fart på kollektivtrafiken. Därför måste Skåne pressa
Trafikverket att lösa de problem som finns på järnvägen i Skåne. År av
signal- och växelfel måste få ett slut, man måste kunna lita på att tågen
kommer fram, och att de kommer fram i tid. Då håller det inte att staten
smiter ifrån sitt ansvar.
Men när järnvägen krånglar, då måste också informationen till resenärerna
bli bättre. Därför vill vi satsa på insatser för att göra informationen bättre,
både för de som redan sitter på tågen och bussarna, men även för de som
planerar att resa. På så sätt vet resenärerna hur läget i kollektivtrafiken är
och lättare kunna ta beslut.
En bra kollektivtrafik för Skåne framåt. Centerpartiet vill sätta fart på ett
rundare Skåne, där fler får tillgång till tåg och buss. Det behövs för att
man ska kunna leva och bo var man vill i Skåne. Därför går vi till val för
viktiga satsningar på en utbyggd kollektivtrafik för alla, i hela Skåne.

Kollek

med ändringar
Foto: Håkan Dahlström (CC BY 2.0)

tivtra
fik
för et
t rund
are
Skåne
!

Hela Skåne ska leva!
För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne
ska kunna utvecklas. Som invånare ska du kunna leva, arbeta och
studera var du vill. Vi måste arbeta för att minska tudelningen
mellan delarna i vår region. Boende i städer, tätorter och på
landsbygden är beroende av varandra. Därför behövs service och
tillväxt i hela Skåne.
Då vi ser hela Skåne är det viktigt att utveckla hela vår region. Det
handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur som
bostäder. Beslut kring dessa åtgärder måste flyttas så nära dig som
invånare som möjligt, för att det är du som påverkas mest och du som ser
tydliga effekter ur ett långsiktigt perspektiv.
Med en utbyggd infrasturktur, både våra järnvägar och vägar. Tillgång till
höghastighetsuppkoppling och välfungerande mobiltäckning i hela Skåne.
Tillgängligt levande kulturliv i alla delar. Så kan vi få hela Skåne att leva.
Framåt!

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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Vilken väg väljer du?

