Genarp är en fantastisk plats!
Här är livskvalitén bättre!
- Självklart skall badet vara kvar! Serveringen kan göras mer attraktiv än i dag då bara ekologiska varor tillåts. Visst är våra barn
värda riktig glass.
- Moderaterna är positiva till fortsatt och utökad använding av
Medborgarhuset,
- När det är möjligt vill vi satsa på närproducerade råvaror till
maten i skola/förskola och äldreomsorg.
- Det krävs samverkan mellan kommunala
och idéella verksamheter för att utveckla
det som ungdomarna efterfrågar. Det vore
bra om kommunen kan upplåta mark vid
skolan/fritidsgården till en
skate/kickbike-bana.

Ett Tryggt och Tillgängligt Genarp
- När ESS kommer vill inte alla bo i centrala Lund. Utnyttja
Genarps natursköna läge.
- Vi moderater vill verka för att Genarp skall växa. Utbyggnad ökar chansen för att det skall finnas samhällsservice,
som god tillgång till vård och tandläkare. Det är viktigt att
bevara byns unika karaktär.
- Vi vill ha en blandad bebyggelse, fribyggartomter men
också hyres- och bostadsrätter.
- För att det skall vara attraktivt att bo i Genarp krävs goda
kommunikationer, bra och säkra vägar. Det behövs bättre
bussförbindelser, även på helgerna.
- Det behövs pendlarparkering för såväl bil som cykel och
andra fordon.
- För bättre vägar och fler cykelleder är det viktigt med bra
samarbete med Trafikverket och andra kommuner.
- Tillgången på verksamhetsmark är viktig liksom tillgång till
snabbt bredband både för boende och företag.

Ett Tryggt och Tillgängligt Genarp
- Vi arbetar för en ökad polisnärvaro i hela kommunen. För
Genarp är det viktigt att polisstationen i Dalby finns kvar
och är fullt bemannad. Deltidsbrandkåren är också viktig.
- Förbättra gatubelysningen – Genarp är mörkt. Öppnare
gatumiljöer är också viktigt för ökad trygghet och mot vandalisering.
- Det skall vara säkert att cykla i byn. Viktigast är säker cykelväg till Ekevallen.
-Vi vill underlätta arbetspendlande även på cykel och kommer att arbeta för fler och bättre cykelvägar. Det är viktigt
att de anläggs så de upplevs som säkra och trygga.
- Skolan skall präglas av kunskapsfokus och studiero.
Liksom i förskola och fritidsverksamhet måste nolltolerans
gälla mot kränkande behandling. Alla verksamheter skall
ordna trygghetsvandringar, både inom- och utomhus, för att
kartlägga otrygga miljöer och ta fram förändringsförslag.
- Pedagogisk omsorg/dagmamma skall finnas kvar som
alternativ till förskolan.

Vår politik gör skillnad.
TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA SKILLNAD.
DIN INSATS BEHÖVS - BLI MEDLEM

Du är varmt välkommen som
medlem i Moderaterna.
Du väljer själv hur mycket du vill engagera
dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv
eller om du med ditt medlemskap väljer att
stödja vår politik blir du en del i att vända
utvecklingen i Sverige. Du gör alltid skillnad.
Ett medlemskap kostar 100 kronor under det
första året. Därefter bestäms din årsavgift av
den förening du tillhör.

BLI MEDLEM I
NYA MODERATERNA

VILL DU BLI MEDLEM KAN DU GÖRA PÅ TVÅ OLIKA SÄTT:

1
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Gå in på:
moderaterna.se/bli-medlem
Bli medlem via Swish
Swisha 100kr till 123 336 00 70
Uppge namn, personnummer
och telefonnummer.
Enbart för nya medlemmar.

Stöd vårt arbete
för att Sverige
ska bli ett friare,
tryggare och mer
rättvist land.

FÖLJ OSS PÅ:

 Skanemoderaterna.se
 Facebook.com/
moderaternaiskane
 Instagram:
skanemoderat
 Youtube.com/
moderaterna

 Twitter.com/
nya_moderaterna

