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I vårt Ängelholm:

•	 finns sysselsättning och utbildning för alla 
•	 utvecklas alla tätorter med bostadsbyggande och service
•	 begränsas vinstmöjligheter i välfärden
•	 ges korrekt service snabbt genom våra medarbetare med stor kompetens
•	 är svenska lagar och kollektivavtal en självklarhet vid upphandling
•	 har den gröna staden vid vattnet, utvecklats från dess naturliga förutsättningar
•	 prioriteras besöksnäringen och turismens utveckling
•	 finns bredband och internet till alla
•	 har vi ett brett kulturutbud för alla medborgare
•	 premieras mångfald och tolerans
•	 är park och gaturum välskötta och ger ett inbjudande intryck för invånare och besökare
•	 motverkas alla former av mobbing och kränkningar aktivt 
•	 är företagen en viktig del som får bra stöd och villkor
•	 finns en modern infrastruktur som bygger på kringleder runt stadskärna och tätorter,
•	 kommer Söderåsbanan att rustas upp för Pågatågstrafik

Vår Vision för Ängelholm

Prata med Lars Nyander om
Vår politik och vår vision för Ängelholm

Tel. 070-673 37 33
lars.nyander@telia.com

Välkomna att ta del av vårt Kommu-
nalpolitiska handlingsprogram som 
beskriver vad vi socialdemokrater vill 
genomföra i Ängelholm under man-
datperioden 2015-2018.
 
Som politiker måste man alltid blicka 
framåt. Därför måste vår politik handla 
om framtiden och det samhälle vi vill 
skapa i morgon. Vi ska vara den poli-
tiska kraft som bäst förstår - och som 
steg för steg - kan lösa de framtidsut-
maningar som Ängelholm står inför.  Ett 
solidariskt samhälle står för alla männis-
kors lika värde där vi hjälper varandra 
och tar gemensamt ansvar. Det är ett 
starkt samhälle. Vi brinner för att för-
verkliga vår vision, att alla kan leva ett 
bättre liv, känna frihet och framtidstro. 

socialdemokraterna är därför fram-
tidspartiet.

Ängelholm har utvecklats samtidigt som staden behållit sin gamla karaktär. Bostäder för alla åldrar finns, hy-
resrätter och bostadsrätter både centralt och i tätorterna runt om i kommunen. Fler företag, både stora och 
små, har etablerat sig i Ängelholm och genererar arbeten. Fler kommunikationer, stationer för Pågatåg, fler 
busslinjer och nya cykelvägar. Kultur, teater, dans, och musik får gott om utrymme i det allmänna rummet.
Vi har ett badhus och rikligt med kringaktiviteter, en publikarena för både idrotts- och musikarrangemang.



I vår kunskaps (s)tad:

•	 har vi mindre klasser och ökade kunskaper 
•	 lämnar alla elever skolan med godkända betyg
•	 är barngrupperna i förskolan anpassade efter pedago-

giska och fysiska förutsättningar, med normalt högst 
15 barn i grupperna

•	 satsar vi på kompetensutveckling för alla medarbetare 
•	 är fritidshemmens verksamheter anpassade efter peda-

gogiska och fysiska förutsättningar
•	 är barnomsorgen tillgänglig för alla barn oavsett föräld-

rars arbetstider
•	 omfattas alla barn och ungdomar i skola och omsorg 

av elevhälsans arbete

Vår KunsKaps (s)taD

Prata med BrittMarie Hansson om
Vår politik och vår kunskaps (s)tad

Tel. 070-232 60 53
hansson.brittmarie@bredband.net 

Prata med Mikael von Krassow om
Vår politik och vår välfärds (s)tad

Tel. 070-557 69 12
krassow@live.se

I vår vÄlfÄrds (s)tad:

•	 finns tydliga stödfunktioner för barn och vuxna som 
far illa

•	 är missbruksvården behovsanpassad 
•	 finns äldre- och trygghetsboenden efter behov
•	 har vi individanpassat boendestöd 
•	 finns fler händer i vården
•	 säljs inte Ängelholmshems hyresrätter ut
•	 har vi hälsofrämjande aktiviteter inom alla områden
•	 utvecklas anhöriggrupper
•	 får de som behöver det korttidsboenden och avlastning 

Vår VÄlfÄrDs (s)taD

Utbildning är basen som utvecklar oss människor och 
förbereder oss för arbetslivet! Läraryrket uppmärksam-
mas och få den status det förtjänar. Lärarens kompetens 
står oemotsagd och är viktig för ett lyckat skolresultat! 
Därför vill vi ha en skola där alla elever ges möjlighet till 
godkända betyg för att få möjlighet att utvecklas vidare. 

•	 erbjuds alla elever studie- och läxhjälp 
•	 ligger utbildningen i framkant och använder moderna 

hjälpmedel 
•	 finns en kulturskola öppen för alla ungdomar
•	 beviljas inga nya vårdnadsbidrag 
•	 finns vuxenutbildning för alla
•	 råder det mångfald och tolerans

•	 satsar vi på kompetensutveckling för alla medarbetare
•	 utvecklas träffpunktsverksamhet på alla äldreboenden 

samt Thulinvillan, Regnbågen och Solstrålen
•	 finns omsorgsombud till stöd för de som behöver
•	 skapas boende för hemlösa

Vår jämlikhetstanke innebär att vård och omsorg ska ges uti-
från varje människas behov. Alla har rätt att känna trygghet 
under livets alla faser. Möjlighet till ett självständigt liv med 
tryggt boende och meningsfylld sysselsättning ska erbjudas.



Prata med Åsa Larsson om
Vår politik och vår hälsosamma (s)tad

Tel. 0431-141 80 
aaln@telia.com

Prata med Christer Hansson om
Vår politik och vår trafik (s)tad

Tel. 070-669 29 55
c.hansson@ektv.nu 

I vår hÄlsosamma(s)tad:

•	 är miljöfrågorna bärande för trygg och hållbar 
utveckling

•	 finns fler cyklar och färre bilar
•	 utökas kollektivtrafiken
•	 motverkas en utökad biltrafik i stadskärnan
•	 finns motionsslingor och rekreationsområden 

som bidrar till folkhälsan
•	 utvecklas våra gröna och blå naturstråk och görs 

tillgängliga för rekreation
•	 serveras näringsriktiga måltider i kommunens 

skolor och boenden
•	 är kommunens lokaler väl underhållna och 

anpassade efter verksamheten 

Vår hÄlsosamma (s)taD

I vår trafIk (s)tad: 

•	 är utvecklingen hållbar genom ökad kollektivtrafik, 
trygga och säkra gång- och cykelvägar med möjlighet 
att röra sig i ett vägsystem avskilt från motorfordon

•	 är Pytteleden ett gång- och cykelstråk
•	 prioriterar vi pågatågsstationen i Barkåkra 
•	 är det människors behov som styr utvecklingen av 

kollektivtrafik och färdtjänst
•	 satsar vi på mer underhåll av vägar, broar samt gång- 

och cykelvägar 
•	 finns tillräckligt med parkeringsplatser
•	 byggs flera cykelgarage

Vår trafiK (s)taD

Med vår hälsosamma stad menar vi att hela samhäl-
let och all framtida verksamhet och planering i kom-
munen ska utgå från en långsiktig hållbar utveckling 
för såväl medborgare som infrastruktur och miljö. 

Med en utbyggd, trafiksäker och miljöplanerad 
infrastruktur säkerställer vi människors framtida 
behov att mötas på olika platser. Kollektivtrafiken 
utgår från såväl barns som vuxnas behov av resor 
inom hela kommunen och angränsande orter.



I vår ungdoms (s)tad:

•	 får alla ungdomar plats 
•	 finns fritidsverksamheter för ungdomar i hela kommunen
•	 finns ett ungdomscentrum 
•	 är fältsekreterarna där ungdomarna finns
•	 förebyggs alkohol och drogmissbruk 
•	 tillämpas ”Varannan Vatten” vid arrangemang
•	 har vi ett rikt kulturliv med festivaler, musik och idrottsarrangemang
•	 finns ett allaktivitetshus (Parkskolan) 
•	 har vi bostäder som även unga har råd att bo i
•	 beaktas alltid FN:s barnkonvention
•	 förebygger vi segregation och mobbing

Vår ungDoms (s)taD

Prata med Emma Yngvesson om
Vår politik och vår ungdoms (s)tad

Tel. 070-511 80 05
emma.yngvesson@gmail.com

Prata med Lars-Olle Tuvesson om
Vår politik och vår gröna(s)tad

Tel. 0431-162 93 
lars.tuvesson@gmail.com 

 I vår gröna (s)tad:

•	 bevarar vi våra vattentäkter som reservvatten
•	 ökas tillgängligheten till Rönne å och dess naturområde
•	 har skötsel av våra stränder hög prioritet
•	 ska Kronoskogen göras till ett naturreservat
•	 skyddas Valhallsskogen mot bebyggelse
•	 bevaras Pyttebroområdet som ett vackert och tyst gång- och cykelområde
•	 ökas andelen förnyelsebar energi 
•	 minskas energiförbrukningen
•	 är parker, lekplatser och gaturum i alla kommundelar välskötta och tilltalande
•	 är Rönne å med dess stränder ett riksintresse för friluftsliv
•	 utökas Stadsparken runt Parkskolan

Vår gröna (s)taD

För att kommunen ska leva måste ungdomar vilja vara en del av den och 
medverka till dess utveckling. Därför måste ungdomars idéer, kunskaper 
och erfarenheter tas tillvara. Ett bra utbud av idrotts- och fritidsanlägg-
ningar, ett rikt kulturliv och en bra skola ger ungdomar förutsättning för 
att tryggt utvecklas och trivas.

Våra naturvärden tillhör några av kommunens mest uppskattade kvalite-
ter. Att ta tillvara natur, stränder, ett rikt växt- och djurliv, ett gott klimat 
och att utveckla dem är en utmaning. För att skapa ett hållbart samhälle 
krävs insatser som blir en naturlig del i vårt samhälle.



I vår Idrotts (s)tad:

•	 ska alla ha möjlighet att hitta sin idrottsaktivitet
•	 är föreningslivet tillgängligt för alla
•	 ska idrottsföreningarna ha rimliga och jämlika hyror
•	 finns publika idrottsarenor
•	 utvecklas möjligheterna till ett rikt friluftsliv
•	 ska idrottshallar och arenor finnas för idrott på olika nivåer 
•	 byggs badhuset nu
•	 får ledare stöd och utbildning
•	 ges föreningsstöd även till lägre åldrar
•	 finns ett extra föreningsstöd för sociala insatser

Vår iDrotts (s)taD

Prata med Susanne Jönsson om
Vår politik och vår idrotts (s)tad

Tel. 073-542 77 01
susjon@hotmail.com

Prata med Arne Jönsson om
Vår politik och vår vision för Ängelholm

Tel. 070-279 32 00
arne.jonsson@bahnhof.se

Val till KommunfullmÄKtige

arbetarepartiet 

socialdemokraterna
1. lars nyander, munkaljungby
2. Brittmarie hansson, Centrum
3. Christer hansson, tåstarp
4. åsa larsson, villan
5. Bengt sävström, Centrum
6. susanne Jönsson, höja
7. lars-olle tuvesson, villan
8. emma Yngvesson, vejbystrand
9. mikael von krassow, gånarp
10. murvet rama, munkaljungby
11. arne Jönsson, skepparkroken
12. eva-lena lindell, munkaljungby
13. tony asp, haradal
14. pia radil, epadalen
15. lars Carlsson, haradal
16. Barbro Widell, haradal
17. eric salvall, kungsgården
18. pernilla Carlsson, ausås
19. anders madsen, strövelstorp
20. kitty olofsson, össjö
21. fhilip hansson, danielslund
22. Bengt Bengtsson, Ängavången
23. nicole asp, haradal
24. tommy Jönsson, höja
25. fanny krumlinde, nyhem

I vår kommun har vi fantastiska ledare och aktiva invånare. 
Vi har en bred ungdomsverksamhet, elitsatsande förening-
ar, funktionella anläggningar samt områden som uppmanar 
till spontanaktiviteter. Idrott och aktiviteter betyder folk-
hälsa, fest och engagemang. 



soCialDemoKraterna i Ängelholm
Adress: Södra vägen 3 – 7, 262 52 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-106 08      E-post: socialdemokraterna@bjarenet.com

www.angelholm.socialdemokraterna.se

Tryc
k

A
rEN

 EN
G

ELH
O

LM
 2014


