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Hela Bjäre varje dag 

 
Liberalerna Bjäre vill vi skapa ett Bjäre för hela livet. Ett öppet, välkomnande och tolerant Bjäre med goda 

möjligheter att bo, leva och verka i. Våra kännetecken är mångfald, hög tolerans, delaktighet och öppenhet. 

Frihet, jämlikhet och kvalitet i skola, vård, näringsliv och föreningsliv är grunden i vår politik. Bjäre måste vara 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, då fortsätter vi utvecklas som samhälle. 

Bjäre förknippas för många med vår underbara natur och kust, en pärla för alla att nyttja med respekt och 

ödmjukt: Men framför allt vill vi liberaler att Bjäre är en attraktiv, hållbar, nyfiken och omtänksam plats. En 

plats där alla känner sig trygga. Trygga att veta att ens barn får god utbildning, att man får hjälp när man inte 

längre klarar sig själv och att kunna ta sig till en plats till en annan oavsett om man väljer buss eller cykel. 

Utifrån detta skapas goda livschanser, framtidstro och livskvalitet. 

 

Bjäre ska var en plats där företagande och sysselsättning är en självklarhet för alla, då det ger ett sammanhang 

och gemenskap som stärker invånarna att vidare bidra till samhället också på andra sätt, oavsett om det gäller 

den lokala idrottsföreningen, byarådet eller konstföreningen. 

 

För att skapa detta vill vi ge våra sex tätorter, tillsammans med landsbygden, de bästa förutsättningarna för att 

utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna – likvärdigt men inte lika. På vårt liberala Bjäre har alla invånare 

samma skyldigheter och rättigheter som utgår från vår svenska lagstiftning. Demokratin är grunden för vårt 

attraktiva Bjäre. 

 

Liberalerna vill fortsätta ta ett långsiktigt ansvar för hela vår fantastiska halvö och ser en öppen, inkluderande 

och positiv framtidsutveckling för Bjäre. 

Vi tror på Bjäre!  

tel:0705185212
https://bastad.liberalerna.se/
mailto:bastad@liberalerna.se


 

 

 

 

 

Våra hjärteområden 

Attraktiva Bjäre 

Vårt Bjäre ska ge goda möjligheter att bo, leva och verka i, året om. Hållbart ska vi dela vår fantastiska natur 

med både invånare och besökare. Nya som gamla invånare erbjuds att ta del av vår demokratiska gemenskap 

med kvaliteter och aktiviteter för hela livet och alla åldrar. 

Med detta som utgångspunkt ges vi möjligheten att öka antalet invånare och därmed öka skatteintäkterna för att 

säkra den goda kvaliteten i skola, vård och omsorg. Därutöver vill vi bl.a. 

● Förstärka den lokala demokratin genom samverkan med föreningar, bygdegårdar etc. 

● Ytterligare stärka hållbarhetsarbetet mot en fossilfri kommun, men även genom att vara ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbara. 

● Arbeta aktivt för att få flera gång- och cykelvägar – de flesta med belysning. 

● Uppmuntra till entreprenörskap och underlätta för företagande samt näringslivet. 

● Ta tillvara föreningars och andra aktörers initiativ för att stärka vårt kulturliv. 

● Utöka kollektivtrafiken så att hela landsbygden kan leva. 

● Möjliggöra boende på landsbygden och arbete i en tätort, eller tvärtom.  

● Säkra en god tillgång av bostäder och en bostadsmarknad i balans. 

● Stärka vandringslederna för att alla ska få tillgång till naturen då det ökar folkhälsan. 

● Aktivt verka för en fortsatt trygg kommun. 

● Främja ett rikt kulturliv 

 

 

Hållbara Bjäre (ekonomiskt, socialt och miljömässigt)  

För att Bjäre ska kunna vara attraktivt även för kommande generationer behöver vi säkerställa hållbara beslut. 

Hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi vill verka för: 

● Kollektivtrafik 

o Erbjuda gratis kollektivtrafik inom kommunen för ungdomar upp till 19 år 

o Kollektivtrafiken ska nå ut till alla skolor, fritidsgårdar och idrottsanläggningar i kommunen 

och koordineras med tågens avgångstider i Båstad och Förslöv. En fungerande och utökad 

kollektivtrafik, anpassad efter behovet av den inte för att alla timmar ska ha samma avgångar. 

Vår roll blir att påverka regionen att tänka annorlunda för förbättra både var och när 

kollektivtrafiken finns. 

 

● Cykling och cykelvägar 

o Etappvis etablera cykelväg mellan Torekov-Västra Karup - Grevie  och Östra Karup - Hasslöv      

o Effektiv process i planerande och färdigställande av cykelvägar. Genom att skriva bättre 

exploateringsavtal vid vägbyggande och beslut om detaljplaner, säkerställer vi att cykelvägarna 

också blir av. 

 



 

 

 

 

 

● Omställning till ett hållbart Bjäre 

o Byte av kommunens fordon till enbart fossilfria alternativ  

o Tillhandahålla parkeringsplatser med laddmöjlighet för elbilar i kommunens alla orter och 

turistmål 

o Koldioxidneutrala kommunala verksamheter 

o All kommunal verksamhet är fossilfri till 2026  

o Minimera att exploatera jordbruksmark 

o Verka för att den kollektivtrafik som bemannar centralorten ska vara elektisk 

o Att utveckla Bjäre som hållbar turistdestination 

o Att stödja initiativ från lantbruket för hållbar och ekologisk produktion av livsmedel 

o Erbjuda energirådgivning åt företag och föreningar i kommunen 

o Att kommunens mark, parker och vägområden används för att skapa ängsmarker och ökad 

biologisk mångfald 

 

Nyfikna Bjäre 

Skolan först - friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa 

investeringen ett samhälle kan göra. Kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv.  

Vi vill att varje skola på Bjäre ska erbjuda en utbildning som ger alla elever möjlighet att utvecklas 

kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Läromedel ska vara moderna och tillräckliga.  

● Lärartäthet 

o Barn och elever är värda välutbildade lärare. De fortsatt ska möta behöriga lärare 

o Det ska finnas många andra vuxna i skolan så att det alltid finns någon som ser barnen och 

eleverna – någon som de kan vända sig till 

● Läxhjälp 

o Ibland behövs lite extra hjälp. Studieresultat ska inte bero på föräldrar eller syskon som 

hjälper. Vi vill att det ska finnas hjälp med läxor på alla våra skolor.   

● Meningsfull och trygg vardag i förskola och skola 

o Ökad fysisk aktivitet, för att förebygga social ohälsa och öka glädje och gemenskap 

o Bättre självkänsla och tillhörighet, för att minska riskerna att hamna i någon form av ohälsa 

senare i livet till exempel ”Aktiv Fritid”  

o Gratis kollektivtrafik för alla skolungdomar för att kunna nyttja fritidsverksamhet 

o Skapa framtidens bibliotek, för mötesplatser och sammanhang. Bibliotek ska finnas i alla våra 

tätorter och vara öppna på kvällar och helger. Inte bara för att låna böcker och läsa, utan för 

att mötas och ta del av aktiviteter och få ett sammanhang ex. Språkkaféer. 

  



 

 

 

 

 

Omtänksamma Bjäre 

Varje människa har rätt att bli bemött med respekt och omtanke samt att bli lyssnad till. För oss liberaler är 

omtanke för alla en självklarhet. Vi vill ge uttryck för denna omtanke genom en god omsorg för alla, inte minst 

våra äldre och svaga oavsett var du bor på Bjäre. 

● Mötesplatser och aktiviteter 

o Motverka ofrivillig ensamhet, i samarbete med föreningslivet till exempel samordna aktiviteter 

som bidrar till gemenskap och stimulans för alla 

o Skapande av mötesplatser som ex bibliotek, bygdegårdar etcetera för alla och kontaktytor 

mellan äldre och yngre personer 

o Personer inom daglig verksamhet ska få friskvårdsbidrag 

o Moderna bibliotek ska attrahera alla åldersgrupper och öppettiderna ska vara anpassade 

utifrån alla åldersgrupper i samhället.  

 

● Kollektivtrafik 

o Möjlighet att ta sig mellan landsbygd till tätorter för att få tillgång till skolor, mötesplatser och 

fritidsaktiviteter. Vi vill att barn och unga ska ha möjlighet att själva röra sig mellan olika 

aktiviteter och då behövs bra kommunikation. Med en fungerande kollektivtrafik förenklar vi 

både för barn och deras föräldrar. 
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