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Liberalernas fullmäktigelista spikad
Liberalerna i Lund växer så det
knakar. Nyligen antogs partiets
valsedel inför årets kommunalval
med ett rekordstort antal kandidater – nästan 60 stycken. Listan
toppas av oppositionsrådet Philip
Sandberg följd av Inger Tolsved
Rosenkvist och Mia Honeth.
– Allt fler lundabor ansluter sig till oss
och ser att vi är en stark och tydlig röst
för förändring mot ett Lund som kan
bättre än vad vi presterar idag. Jag är
oerhört stolt över förtroendet att få leda
denna växande rörelse, säger Philip
Sandberg (L).
Den antagna valsedeln består av en
bred blandning av människor. Den
yngsta är 18 år och den äldsta 80. De
tre översta kandidaterna bor utanför
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Lunds tätort. Av de 30 första kandidaterna är 16 kvinnor och 14 män.
– Jämställdhet ligger oss liberaler
varmt om hjärtat. Vi har inte bara flest
personer som kandiderar utan även
överlägset flest kvinnor av allianspartierna, säger Inger Tolsved Rosenkvist
(L).
Hela 40 av kandidaterna ställer upp
i valet för första gången. Samtidigt
behåller Liberalerna kontinuitet och
erfarenhet med bland annat Philip
Sandberg som toppkandidat och kommunalrådskandidat. Sist på listan återfinns den liberala veteranen Sverker
Oredsson. Sverkers långa och djupa
erfarenhet av lundapolitiken, exempelvis som kommunstyrelsens ordförande,
är en stor tillgång för Liberalerna.

De första 15 namnen
1. Philip Sandberg
2. Inger Tolsved Rosenkvist
3. Mia Honeth
4. Staffan Bolin
5. Camilla Neptune
6. Cecilia Barnes
7. Gunnar Brådvik
8. Ursula Savonius
9. Christoffer Karlsson
10. Karl Branzén
11. Axel Nordberg
12. Sushma Uthappa-Schwerdt
13. Daniel Kronmann
14. Josefine Temrell
15. Robert Barnes
Se hela listan på
liberalernalund.se
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Ingrid T. Rosenkvist (L)

”I dagens samhälle vågar jag inte dö”
LSS är en av de största frihetsreformerna som införts i Sverige. Den
förändrar livet för funktionshindrade i behov av assistans och deras
familjer. Dessvärre görs nu stora
indragningar och LSS försvagas av
regeringen.
Liberalerna Lunds toppkandidat i regionalvalet, Inger Tolsved Rosenkvist, har
själv en son med funktionsnedsättning
och är redo att ta strid i höstens val för
bevarandet av LSS-reformen.
– Genom LSS har vi som familj fått stöd
som innebär att vår son kan få ett mått av
självständighet och att vi andra i familjen har möjlighet att fortsätta leva som
produktiva medlemmar av samhället. Vi
bidrar och betalar skatt.
Regeringen vill nu försvaga LSS med
hänvisning till att assistansen kostar för
mycket pengar.

– Men vad ska våra skattepengar
användas till om inte de mest utsatta i
vårt samhälle? frågar sig Inger Tolsved
Rosenkvist.
LSS, skola, polis, vård och omsorg
tillhör samhällets kärnverksamheter och
borde prioriteras framför slösaktig byråkrati och myndigheter som inte levererar.
– Jag är med i Liberalerna för att jag vill
ha ett samhälle där alla ska bidra efte

sin förmåga. Ett samhälle där vi vågar
ha höga förväntningar på varandra. Ett
starkt näringsliv som ger skatteintäkter
som kan trygga välfärden. Skattemedel
som används klokt och ansvarsfullt. Vi
ska kunna få stöd och hjälp när livet
hakar upp sig, fortsätter Inger Tolvsed
Rosenkvist.
– Alternativet är att vi löser gåtan om
evigt liv. I dagens samhälle vågar jag inte
dö.

Stoppa kompetensutvisningarna!
För några år sedan sänkte Hussein
Ismail, vd på biobanksföretaget Birka
Biostorage på Ideon i Lund, medvetet sin lön för att rädda företaget.
Nu ska han utvisas. Han är dessvärre
inte ensam. De senaste åren har flera
arbetskraftsinvandrare utvisats ur
Sverige på grund av bagatellartade
misstag. Nu agerar Liberalerna för att
stoppa kompetensutvisningarna.
– Hårt arbetande människor som vill skapa
sig en ny framtid och vara med och bygga
vårt land ska inte kastas ut ur gemenskapen, säger Mats Persson (L), riksdagsledamot från Lund.
Han har ställt ansvarig minister till svars i
Riksdagen. Men regeringen är inte beredd
att vidta åtgärder för att stoppa utvisningarna. Det betyder att mindre misstag, exempelvis där den anställde har tagit ut för lite
semester eller där arbetsgivaren har missat
att teckna rätt försäkring, kommer att leda
till utvisning.
– Det verkar dessvärre ha gått politisk prestige i frågan. Det är orimligt. Lagen måste
ändras så att man gör en helhetsbedömning
i det enskilda fallet, säger Mats Persson.
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Mats Persson bor i Lund och är ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Liberalerna menar att kompetensutvisningarna gör Sverige fattigare när företag blir
av med nyckelkompetens. Det gör därmed
Sverige mindre attraktivt för globala
talanger.

finns en risk att bli utvisad? Vem väljer att
ta med sig familj och barn när det är du
som arbetstagare som får ta konsekvenserna om din arbetsgivare har gjort fel?
avslutar Mats Persson.

– Varför välja att arbeta i Sverige när det
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Undvik trafikkaos och
planera för människan

Gräv ned järnvägen som delar Lunds
medeltida stadskärna. Ha kvar
parkeringen på östra delen av Mårtenstorget för att värna om handeln
och centrumutvecklingen. Tillåt viss
busstrafik på Sankt Laurentiigatan
för att avlasta Spolegatan och förbättra linjesträckningen med stadsbussarna. Det är några saker som
Liberalerna driver för att utveckla
Lunds centrum.
– Det är bra med höga ambitioner för
Lunds centrum och en högklassig kollektivtrafik. Men varför ska det grävas
överallt samtidigt utan att hänsyn tas
till kringboende, besökare och näringsidkare? säger oppositionsrådet Philip
Sandberg (L).
Liberalerna vill förbättra för järnvägen
och är positiva till en utbyggd stambana.
Men allra helst under jord. En nedgrävning skulle värna om arkitektonisk
värdefull bebyggelse längsmed Nygatan
och även den gamla Klosterkyrkan. Att
riva delar av dessa skulle vara historielöst. En nedgrävning skulle även minska
barriären i staden och frigöra stora ytor
till bostäder eller andra verksamheter.
Den snäva kurvan i Armaturkurvan ger
dessutom upphov till hög friktion som
frigör luftburna partiklar samt en hög
nivå av gnissel och buller. Här skulle
en tunnel/inkapsling i kombination med
ventilation/filtrering ge stora vinster.

Fria bussresor för
äldre hotas

Liberalerna vill att inte bara att de som
åker med den framtida spårvagnen ska
ha snabba förbindelser utan även de som
pendlar med buss. Därför tycker Liberalerna att omvägar som vissa busslinjer
får göra inte är bra. Att tillåta viss busstrafik på Sankt Laurentiigatan skulle bli
bättre för bussresenärerna samtidigt som
Spolegatan skulle kunna avlastas.

Förra mandatperioden införde Alliansen systemet med gratis buss för
seniorer över 75 år som är folkbokförda i kommunen. Det gäller under
helger och på vardagar förutom i
rusningstid. Det har blivit en framgångsrik och uppskattad satsning
och alltfler kommuner följer Lunds
exempel, nu senast Landskrona.

Liberalerna vill öka öppettiderna för
torghandeln på Mårtenstorget så att folk
som arbetar dagtid också kan handla där.
Livet och rörelsen i den östra delen av
centrum skulle öka. Men det finns ingen
anledning att ta bort parkeringen i en omfattning och under tider då varken kunder
och handlare söker sig till torget. Detta
drev det rödgröna styret igenom men fick
ändra beslutet till följd av ett tomt torg
och minskad omsättning för omkringliggande butiker.

– Bussarnas kapacitet utnyttjas bättre, det
minskar ensamheten bland äldre när fler
väljer att ta sig till olika aktiviteter och
det minskar bilåkandet, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).

– Lund är unikt. Staden är gjord för den
långsamma hastigheten, för fotgängare
och för möten mellan människor. Där det
finns människor, där känner sig folk trygga och trivs, det visar forskningen. Dessa
kvaliteter vill Liberalerna bevara och
utveckla. Men ibland blir det konflikter
om utrymmet i den medeltida staden och
ledstjärnan är att människan sätts i centrum, fortsätter oppositionsrådet Philip
Sandberg (L).

– Jag skulle nästan kalla dessa partier
för seniorfientliga. Många av våra äldre
har faktiskt dålig ekonomi. En röst på
Liberalerna tryggar de fria bussresorna
för äldre, säger gruppledaren i Vård- och
omsorgsnämnden, Tove Klette (L).

Men framtiden för de fria bussresorna
kan vara oviss när de nu ifrågasätts
av flera partier. Miljöpartiet försökte
stoppa de fria resorna när de infördes.
Sverigedemokraterna har röstat för att
avskaffa dem.

Under 2016 gjordes 372 000 fria seniorresor i Lunds kommun.

Foto: Lina Rudin (CC)
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Vill du vara
med och
påverka?

Vill du köpa ett hus
billigt av Lunds kommun?
Fördärva det först!

I Tekniska nämnden, där Miljöpartiet har
ordförandeposten, får vi veta att en uttalad
målsättning under spårvagnsbygget är att
minska biltrafiken genom att bilister ska få
en ”mindre positiv” upplevelse av byggtiden. Det är bra om biltrafiken minskar och
därför ska vi göra det så enkelt som möjligt
att agera klimatsmart i vardagen så att fler
kan prioritera gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Men ska det vara ett mål att försvåra
för den som är beroende av bilen i sin
vardag? Hur påverkar det den som är funktionsnedsatt, en äldre med begränsad rörelseförmåga, den som bor på mindre orter
utan tät kollektivtrafik eller den småbarnsförälder som har svårt att få vardagspusslet
att gå ihop? Eller de handlare som är beroende av att centrum är tillgängligt för fler?
Risken med den politiken är att handeln i
vår medeltida stadskärna utarmas.
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Skicka in lösningen till korsordet senast
den 1 maj 2018 för att ha chansen att
vinna två biobiljetter. Bland de inskickade korrekta svaren drar vi slumpmässigt två vinnare som får två biobiljetter
vardera till SF Filmstaden i Lund.

namn och adress.






”Vinn två biobiljetter

Skicka lösningen inskannad till
lund@liberalerna.se eller med brev till
Liberalerna Lund, Knut den stores
gata 7, 222 21 Lund. Glöm inte att ange
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ett bättre Lund.

Philip Sandberg (L), oppositionsråd









engagera dig för

Politik är att vilja. Det är också att välja
och att prioritera rätt saker. Lund är en
fantastisk stad. Men med de förutsättningar
vi har skulle vi kunna prestera betydligt
bättre. Det är dags att Lund får en omstart.




 
 


Bli medlem och

Läste ni förresten hur en förening i tio års
tid fått fri tillgång till ett hus som kommunen äger i Stångby och under den tiden
misskött underhållet så grovt att de sedan
fick köpa huset billigt av kommunen? Jo,
du läste rätt. En hyresgäst missköter sig
medvetet och medverkar därmed aktivt
till att sänka värdet på ett hus som alla
lundabor äger gemensamt. Därefter får
samma hyresgäst köpa huset till underpris.
Får nästan nypa mig i armen. Vi liberaler,
med instämmande av våra allianskollegor,
föreslog istället att kommunen skulle kräva
skadestånd. Det måste ju löna sig att göra
rätt för sig även i Lunds kommun – och
kosta att inte göra det. Dessutom måste
vi hantera våra gemensamma tillgångar
mer ansvarsfullt och inte ge bort dem till
underpris, så som de rödgröna partierna
förespråkar.

Det grävs i stora delar av Lund. Det kan
nog inte ha undgått någon. Det är så klart
positivt att Lund utvecklas och att staden
görs mer attraktiv. Men måste det grävas
överallt samtidigt? Och varför har dialogen varit så dålig med de kringboende och
näringsidkare som drabbats?

Stort grattis till förra korsordets vinnare
Katarina och Santiago!”
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