
• korta kön till musikskoleundervisning genom att ge alla barn och unga 

en s.k. musikcheck, 

• värna stadsdelsbiblioteken,

• stödja kulturföreningar genom långsiktiga verksamhetsbidrag,

• säkerställa konsthallens bredd och djup,

• värna Lunds kulturhistoriska miljöer genom exempelvis skyltade histori-

estråk och genom att stödja Kulturens verksamhet,

• införa en eventpott där kultur- och idrottsaktörer kan söka pengar för 

olika arrangemang, som jubiléer eller SM-veckan,

• anordna en ”Prova på vecka” under ett lov där föreningslivet får stöd 

av kommunen för att låta unga prova på olika idrotter gratis, 

• ta bort parkeringsavgifterna vid idrottsanläggningar för ideellt engage-

rade ledare,

• rusta upp kommunens idrottslokaler genom att satsa ytterligare pengar 

på eftersatt underhåll,

• skapa fler miljöer för spontanidrott genom att på lämpliga grönytor se 

till att det finns basketkorgar, fotbollsmål etc.,

• förenkla bidragssystemet och se över möjligheten till nolltaxa för loka-

ler för föreningslivet,

• särskilt stödja flickors idrottande för att skapa jämställda förutsättningar 

för barn och ungas fritid.

Ett levande Lund.
Lund ska vara en attraktiv stad med en levande scenkultur, 
tillgänglig kulturskola och bra bibliotek. Det ska finnas ett 
stort utbud av idrott och fritidsaktiviteter för barn och unga 
att välja mellan.

Detta vill vi göra i Lund:

Vill du veta mer om vår politik?
Gå in på liberalernalund.se och läs mer om vår politik och våra 
politiker. Gilla oss gärna på Facebook: Liberalerna Lund. 
För frågor, kontakta oss på lund@liberalerna.se.

Kultur och
fritid



Ett mångsidigt kultur- och idrottsliv gör Lund till en att-
raktiv kommun. 

Vi behöver ett stort utbud av musik och teater och bra 
tillgång till lokala bibliotek. Köerna till kulturskolan måste 
kortas.

Lund behöver också bra förutsättningar för sina idrotts-
föreningar. Det måste finnas god tillgång till lokaler och 
idrottsplaner i hela Lund, utan kostsam parkeringsavgift för 
ideella ledare.

Ett mångsidigt 
kultur- och idrottsliv.

Musikskola för alla.
Köerna till Kulturskolan är oac-
ceptabla, idag står över tusen 
barn i kö.
   Alla barn som vill, ska kunna 
pröva på undervisning i sång eller 
i ett instrument utan åratal av 
köande.
   Mer pengar behöver satsas på 
musikundervisningen.

Stöd det ideella
föreningslivet.
Det fristående idrotts- och kultur-
livet ska stödjas. Idrottsplatserna 
i hela kommunen ska underhållas 
bättre och p-avgiften för ledare 
tas bort.
   Mer av kommunens resurser 
behövs till det fria kulturlivet för 
att säkerställa mångfald.

Värna biblioteken.
Under mandatperioden har två 
bibliotek lagts ned, de i Järnåkra 
och i Nöbbelöv. Löftet om att hit-
ta nya lokaler till den senare har 
inte infriats.
   Liberalerna slår vakt om bibli-
oteken, de är viktiga för folkbild-
ningen och som mötesplatser.


