
Liberalerna Båstad vill att hela Bjäre ska
vara en attraktiv plats att bo och verka i,
varje dag, året runt. Vi vill skapa långsiktiga
och stabila förutsättningar för att hela Bjäre
ska leva, idag och i framtiden.

Vi Liberaler tror på Bjäre!

- liberalernabastad

www.bastad.liberalerna.se

Hela Bjäre
varje dag-



Skolan först – utbildning, barn och unga
Alla barn ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta i framtidens
samhälle. Liberalerna vill satsa på bra skolmiljöer i alla skolformer och en
kostnadseffektiv skolorganisation som kan attrahera duktiga pedagoger. Vi Liberaler
vet att en lyckad skolgång är det bästa vi kan ge våra barn - och det är vår skyldighet
att ge en tidsenlig utbildning, en utbildning för framtiden.

Integration
Det är kommunens uppgift att integrationen blir så effektiv som möjlig. Vi Liberaler är
övertygade om att rasism, främlingsrädsla och intolerans skadar vårt samhälle. Vi vill
att nya invånare snabbt ska komma in i, och bidra till, vårt samhälle.

Trygghet
Enligt polisens årliga rapporter känner sig boende på Bjäre trygga. Detta är något vi
alla ska vara stolta över och värna om. Vi Liberaler vill fortsätta arbeta proaktivt för ett
tryggt Bjäre.

Närdemokrati
Demokrati handlar om människors rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i
samhällets utveckling. Vi Liberaler vill ha en väl fungerande struktur där engagerade
människor lätt kan komma till tals och vara medbestämmande i Bjäres utveckling och
framtid.

Vård och omsorg
Våra äldre har en gång varit den starka generation som byggt vårt välfärdssamhälle.
Nu förtjänar de en god vård och omsorg. Vi Liberaler sätter värde på våra äldre och
anser att de ska bemötas med respekt genom forsatt möjllighet till självständighet
utifrån egna förutsättningar.

Företagsamhet och näringsliv
Företag och entreprenörskap är grundstommen för vår kommuns verksamhet och
välbefinnande. Vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få och därför måste vi säkerställa
att vi på bästa sätt kan stötta våra företag och främja entreprenörskap.

Miljö
Miljöutmaningarna är globala, men lösningarna är i regel lokala och regionala. Båstads
kommun har stora möjligheter att påverka arbetet för att uppnå olika miljömål genom
fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö.

Kultur
Det är inte möjligt att ha ett samhälle utan kultur och ett Bjäre utan kultur är ett fattigt
Bjäre! I Båstad kommun finns det ett aktivt kulturliv och ett stort kulturintresse. Vi
behöver prioritera det för att alla boende, näringsliv och besökare ska kunna njuta av
det till fullo.



Bjäres sex tätorter, tillsammans med landsbygden, ska ges de bästa
förutsättningarna för att utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar - likvärdigt
men inte lika. För oss har alla invånare samma rättigheter och skyldigheter som
utgår från den svenska lagstiftningen. Detta är grunden i en demokrati.

Liberalerna ser en öppen, inkluderande och positiv framtidsutveckling för Bjäre.
Där samarbete mellan olika aktörer går före populistiska utspel. Det är så vi
skapar en stabil och långsiktig utveckling av vår kommun.

Liberalerna i Båstad

Vi tror på Bjäre!

Vi finns också på gilla och följ oss där - liberalernabastad

Läs mer om hur vi vill genomföra vår politik och om våra kandidater på
www.bastad.liberalerna.se



DU
Den 9 september är det du som bestämmer vilken inriktning
Båstads kommun ska ta de kommande fyra åren.

En röst på Liberalerna är
en röst på framtiden och
långsiktig utveckling av
Bjäre.

En röst på Liberalerna är
en röst på bra skola för
våra barn, god
äldreomsorg, inkludering,
trygghet och stabilitet.

BESTÄMMER!


