
 

Tillsammans för vårt Höör 
Bli medlem redan idag genom att  
- Swisha 150 kr till 123111111   
   tillsammans med personnummer   
   och mejladress,  
- Scanna QR-koden eller  
-  Besöka  vår hemsida  

Höör ska fortsätta att växa och vara            

ett tryggt och hållbart val för                     

livskvalitet genom hela livet.  

Centerpartiet—Det naturliga valet i Höör 

den 11 September 2022 

- Träffa oss i valstugan på torget i Höör.                

- Besök oss på www.centerpartiet.se/hoor  eller  

- Följ oss på Facebook och Instagram:            

Centerpartiet i Höör 

• Skapa trygghet och arbetsro i skolan 

• Fler elever ska lämna grundskolan behöriga 

• Skapa en familjecentral för barnets bästa 

• Stärk äldrevården med flera boenden och en 
förebyggande, individanpassad vård 

• Främja inflyttning till hela Höörs kommun 

• Öka bostadsbyggandet i hela kommunen  

• Fler tåg- och bussavgångar 

• Möjliggör användning av skolbussarna som kol-
lektivtrafik 

• Skapa säkra cykelvägar mellan tätort och by 

• Gör polisen närvarande och synlig 

• Mer grön teknik!  Gör det enklare att investera i 
sol och vind och bygg infrastruktur för den nya 
fordonstekniken  

• Gör det enklare för företag att växa och anställa  

• Främja de gröna näringarna och trygga åker-
marken i översiktsplanen 

 

    QR Kod 



 

Från Höör har du nära till allt! Här bor du mitt i naturen och har 

goda pendlingsmöjligheter till hela Skåne. Vi i Centerpartiet vill 

värna om och stärka Höörs unika läge, med en trygg miljö för 

alla åldrar, ett rikt föreningsliv och ett gott företagsklimat.  

Tillsammans kan vi fortsätta sätta Höör på kartan som det na-

turliga valet av bostadsort. 

 

Människor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva och förverk-

liga sina drömmar oavsett var man bor. För många är närheten 

till naturen en starkt bidragande orsak till att man väljer att 

bosätta sig just här, såväl i centrala Höör som på landet. För att 

ytterligare stärka Höörs position som det naturliga valet för 

familjen och främja en inflyttning till Höörs kommun är det vik-

tigt att det erbjuds service i alla delar av kommunen. Bra skolor, 

förskolor, tillgång till vård och äldrevård och ett starkt förenings-

liv i hela kommunen är en förutsättning för ytterligare tillväxt.   

 

Barnen är vår framtid. Genom att skapa arbetsro i skolan samt 

skapa en familjecentral där skola, förskola, föräldrar, vård och 

socialtjänst samverkar, vill vi ge barnen bättre förutsättningar till 

en trygg uppväxt och en bättre hälsa.  

 

För att stärka skola och omsorg ytterligare behöver vi bli fler 

invånare. Öka bostadsbyggandet såväl i tätorten som på lands-

bygden. Lyft Höörs position som den perfekta boendeorten för 

pendling. Utöka pendlingsmöjligheterna med fler tågavgångar 

både från Höör och Tjörnarp samt fler bussavgångar i hela kom-

munen. Genom att stärka småföretagen, de gröna näringarna 

och turistnäringen och göra det enklare för företag att växa, vill 

vi utveckla kommunen och ge människor möjlighet att leva sin 

dröm här i Höör. 

Sätt barnens behov i centrum i skola och förskola!  

Skapa trygghet och arbetsro och en skola där varje elev får 
möjlighet att utvecklas och få en bra utbildning. 

Vi behöver höja och stärka kunskapsnivån generellt så att 
fler behöriga elever lämnar grundskolan. 

Stärk och utveckla skolorna  såväl i Höör som i Tjörnarp 
och Gudmuntorp. 

Satsa på ett brett utbud av barnomsorg i olika storlekar och 
former på enheter i hela kommunen.  

 

Alla ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för 
brott. Polisen behöver vara tillgänglig och synlig i Höör. 

Skapa en Familjecentral—en hälsofrämjande, stödjande 
mötesplats för familjen där mödravård, barnhälsovård, 
förskola, skola och socialtjänst samlokaliseras. Genom en 
tidig samverkan med blivande föräldrar, föräldrar, barn och 
andra viktiga vuxna kring barnet, kan vi uppnå jämlikhet 
mellan barn från olika förhållanden och minska den fysiska 
och psykiska ohälsa. 

Stärk äldrevården genom att bygga fler äldreboenden med 
ett aktivt förebyggande hälsoarbete. Skapa hälsoboenden 
med utökad service och sjukvårdsteam för äldre oavsett 
boendeform 

Utgå från individens behov och önskemål när det gäller 
måltiderna i äldrevården. 

 

 

Stöd omställningen till grön teknik — el, biogas, vätgas och 

biodrivmedel. Öka infrastrukturen för den nya fordonstekni-

ken. Skapa enkla processer för satsning på solceller och vind-

kraft 

Kommunen behöver arbeta aktivt med att använda de stat-

liga bidragssystem som finns för att satsa på ny teknik. Häri-

genom kan vi möjliggöra satsningar på ny teknik vid nybygg-

nation och på ett nytt reningsverk i Ormanäs 

I det rådande världsläget är det viktigare än någonsin att 

säkra både livsmedelsförsörjningen och vattentillgången. Vi 

vill främja de gröna näringarna och trygga åkermarken i 

översiktsplanen. En ny vattentäkt behövs i kommunen.  

Vi vill främja Höörs redan rika kulturliv. Här väcks drömmar, 

och barn och unga får möjlighet att utvecklas och växa, såväl 

som utövare som åskådare.  

Höör har ett fantastiskt rikt föreningsliv. Upplevelserna i före-

ningarna är en grundläggande del av människors självför-

verkligande fördjupa samspelet mellan föreningarna och 

kommunen för hela Höörs bästa. 

 

Företagandet har en nyckelroll i Höör. Markområden ska 

finnas tillgängliga för företagsetablering. Mindre och medel-

stora företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar. 

Jord-, skogs– och turistnäringen ska fortsätta skapa lokalt 

producerad mat, arbetstillfällen och ett öppet landskap som 

bidrar till en levande bygd. Det är viktigare än någonsin att vi 

blir självförsörjande av fler livsmedel. Vi behöver sänka kost-

naderna och skapa bättre konkurrenskraft för de gröna nä-

ringarna för att stärka den gröna omställningen och livsme-

delsproduktionen. Vi måste ge goda förutsättningar till pro-

ducenter av närproducerade livsmedel i såväl stor som liten 

skala. Åkermarken måste tryggas i översiktsplanerna. Ge 

småföretagare möjlighet att skapa jobb. Gör det enklare för 

företag att växa och anställa.  


