
Bygg inte på bästa åkerjorden!
  Genomfört! Kommunen gör inga nya detaljplaner för bebyggelse på 

bästa åkerjord (Klass 8-10) under mandatperioden. Exempel: En stor 
utbyggnad av bostäder på högproduktiv åkermark mellan Nöbbelöv 
och Södra stambanan har stoppats. FörNyaLund vill ha förnuftig för- 
tätning och bara bygga på mark av sämre kvalitet.

Utveckling av grönområdet kring Höjeå för rekreation.
  Genomfört! Kommunfullmäktige har beslutat att göra området på 

norra sidan av Höjeå till naturreservat. 

  FörNyaLund är motståndare till Sta�anstorps planer på att bebygga den 
södra sidan av Höjeå. Området har stora naturvärden och åkermark av 
högsta klass. Vi vill inte bidra till att bygga vägar och broar som påverkar 
detta värdefulla natur- och rekreationsområde negativt.

Nej till nya, dyra spårvagnslinjer! 
  Genomfört! Ingen planering av ny spårväg under mandatperioden. 

Dialog har inletts med Skånetra�ken för att påskynda införandet av 
elbussar i stadstra�ken. Kommunen har lämnat lobbyorganisationen 
”Spårvagnsstäderna.”

Inga ”skyskrapor” i Lunds stadskärna! 
  Genomfört! Partierna i Kvintetten accepterar inte högre hus än sex 

våningar i Lunds stadskärna. De tidigare planerna på höghus bakom 
Mårtenstorget förverkligas inte. Domkyrkan ska även i fortsättningen 
dominera stadskärnan.

Inga resor till Cannes!
  Genomfört! Partierna i Kvintetten är eniga om att kommunen ska avstå 

från att delta i fastighetsmässan MIPIM i Cannes.

Nej till skattehöjningar!
  Genomfört! Kvintettens budget för mandatperioden innebär oföränd-

rad skatt. FörNyaLund arbetar för kloka prioriteringar av nya investe-
ringar för att lösa de stora ekonomiska utmaningar som Lunds kommun 
står inför.

Lunds ungdomar ska få företräde till Lunds gymnasier!
  På gång! FörNyaLund har drivit på frågan om omförhandling av ”Fritt 

Sök” för Skåne och Blekinge med syfte att garantera Lunds ungdomar 
företräde till sina egna kommunala gymnasieskolor. Idag kommer 
nästan 2/3 av Lunds gymnasieelever från andra kommuner. 

Anpassat boende för äldre
  På gång! Partierna i Kvintetten är överens om att införa boendeformen 

”mellanboende”. Det innebär att äldre lundabor hyr tillgänglighets- 
anpassad bostad. Kommunen tillhandahåller då service efter den 
enskildes behov. FörNyaLund verkar för att boendeformen byggs ut 
snabbt – och inte bli behovsprövad.

Gräv ner järnvägen genom Lunds centrum!
  På gång! Kommunen genomför ett stort arbete med externa konsulter 

för att ta reda på hur järnväg och plattformar kan förläggas under mark. 
De ekonomiska konsekvenserna ska beräknas – inklusive värdet av den 
frigjorda marken, där det kan byggas bostäder och kontor.

Ja till Kinos utbyggnad!
  På gång! Biografen Kino visar kvalitets�lmer och behöver �er salonger. 

Fastighetsägare och arkitekter tar fram ekonomiskt bärkraftiga förslag 
som möjliggör �er �lmvisningar.

Lund: Ordets Stad
  På gång! Kultur- och Fritidsförvaltningen arbetar med att skapa ”Lund 

– Ordets Stad”. Lund har mängder av författare, förlag och språkinstitu-
tioner – alla förutsättningar för att Lund blir regional, nationell och inter-
nationell nod för språk och litteratur.

Idéprogram med utvecklingsplan för innerstaden 
  På gång! Initiativ har tagits för att öka tillgängligheten i innerstaden, 

inklusive förenklade parkeringsmöjligheter för både cyklar och bilar. 
Tillsammans med forskare, fastighetsägare, kulturinstitutioner, besöks- 
näringen och Handelsföreningens medlemsföretag deltar kommunen i 
ett utvecklingsarbete av stadskärnan som attraktiv handels- och mötes-
plats och som populärt besöksmål. 

Lund ska växa men med förnuft och känsla!
  På gång! Hittills har strategin för Lunds kommuns utbyggnad varit ca 

1200 nya bostäder per år. Det ger en dramatisk ökning av befolkningen 
med mer än 2 % per år och innebär stor ekonomisk belastning: nya 
skolor och förskolor, vägar och annan infrastruktur. FörNyaLund anser 
att Lund ska växa i lägre takt och har nyligen tagit initiativ till en ny 
utbyggnads- och boendestrategi.

JA till Översiktsplan med verkligt medborgarin�ytande! 
  På gång! Att planera en stad är att ge goda villkor för hur vi kan bo, var 

vi kan arbeta, hur vi för�yttar oss. En Översiktsplan (ÖP) måste ta stor 
hänsyn till medborgarnas krav och företagens önskemål om bästa 
villkor – utan att kompromissa bort viktiga klimat- och miljömål. 
FörNyaLund verkar för att arbetet med en helt ny ÖP inleds omgående.

Fler jobb på framtidens arbetsplatser!
  På gång! Kvintettens fem partier har arbetat fram en serie förslag för 

underlätta för Lunds näringsliv att utvecklas och för att locka hit entre-
prenörer, nya företag och andra privata investeringar som skapar fram- 
tidens arbetsplatser. Ett arbete har inletts för att förnya företagsområde-
na Gastelyckan, Råbylund och Hasslanda.

Mindre barngrupper i förskolan!
  Vi kämpar vidare! Grupperna i �era förskolor är fortfarande alltför 

stora. Det är för lite personal i förhållande till antalet barn. Inte minst för 
de yngsta barnen är tät kontakt med ett begränsat antal stödjande 
vuxna viktigt. Vi fortsätter att kämpa för mindre barngrupper i för- 
skolan.

Det nya gymnasiet byggs på Väster
  Misslyckande: FörNyaLund anser att Hedda Andersson-gymnasiet 

ska placeras i förhyrda lokaler på Ideon. Det betyder större �exibilitet, 
bra miljö och god ekonomi. Då behöver den välfungerande Svaneskolan 
inte rivas. Kommunfullmäktiges majoritet beslöt dock vid sitt septem-
bersammanträde att istället riva Svaneskolan och bygga det nya gymna-
siet på Svaneskolans tomt.
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FörNyaLunds förtroendevalda 
i Lunds kommun 
Jan Annerstedt (kommunfullmäktige), Anders Edström, 
Jan Froborg, Kerstin Frygner (kommunfullmäktige), Christian 
Gehrman, Lars Hansson, Börje Hed (kommunfullmäktige), 
Ulf Jämhammar, Carl Gustaf Jönsson (kommunfullmäktige), 
Anne Landin, Julius Landin, Lars Lindholm (ersättare kommun-
fullmäktige), Charlotte Lundgren, Håkan Magnusson, Cecilia 
Nelson, Claes Nelson, Maria Nermark (kommunfullmäktige), 
Rolf Nilsson, Björn Palmqvist, Christer Pedersen, Tove Persson,  
Marianne Rehnstedt (ersättare kommunfullmäktige), Liv 
Severinsson, Katarina Sjöberg,  Ann Tångmark (ersättare 
kommunfullmäktige), Istvan Ulvros (kommunfullmäktige), 
Bengt Uppström.

Senaste förteckningen över FörNyaLunds förtroendevalda �nns på 
partiets hemsida.

Börje Hed är kommunalråd. Ann Tångmark är FörNyaLunds ord- 
förande.

Postadress: FörNyaLund, Box 1040, 221 04 Lund 
E-post: info@fornyalund.se
Hemsida: www.fornyalund.se FörNyaLund �nns på Facebook
Telefon: 072-452 64 00
Bankgiro: 530-0827 FörNyaLund       Swish: 123 626 50 94
Engagera dig i Lunds förnyelse. Medlemsavgift: 100 kr / år.

Maria Nermark
Lund har förutsätt- 
ningar att bli 
Ordets Stad, en 
självklar nod i 
många nätverk av 
författare, forskare 
och idérika förlag. 

Börje Hed
Med järnvägen i 
tunnel får inner- 
staden nya 
möjligheter. 
Stadskärnan kan 
förnyas med både 
bostäder och 
arbetsplatser. 

Ann Tångmark
Lund behöver växa 
med förnuft och 
känsla. Att årligen 
forcera fram 1200 
bostäder kan leda 
till en otrivsam 
sovstad.

Kerstin Frygner
Kampen fortsätter 
för mindre barn-
grupper i förskolan. 
De  yngsta barnen 
behöver nära 
kontakt med 
begränsat antal 
vuxna.



FörNyaLund
Ditt lokala parti

Till dig som vill förnya Lund!

Ditt lokala parti FörNyaLund hade stor framgång i kommunvalet 
2018. 6870 Lundabor röstade då på FörNyaLund. Det motsvarar 8,6 
procent av de röstande. Vi är tacksamma för det stora förtroendet. 
Vi jobbar hårt för att leva upp till Lundabornas förväntningar. Lund 
behöver ett bra ledarskap.
 
Lundakvintetten: Efter intensiva förhandlingar bildades Lunda- 
kvintetten, där FörNyaLund tillsammans med Centern, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Moderaterna utgör kommunens styre. Vi är 
glada för de genomslag våra vallöften redan fått, men en politisk 
koalition innebär givetvis kompromisser.
 På mittuppslaget redovisas en del av vad FörNyaLund uppnått 
efter snart ett år. Givetvis �nns �era bakslag, men vi fortsätter arbetet 
med att försöka infria alla våra vallöften. 

Hedda mot Svane: Den stora besvikelsen är naturligtvis att 
Svaneskolan ska rivas. En välfungerande grundskola ska ge plats åt 
Hedda-gymnasiet. Vi gjorde vårt yttersta för att bevara Svane och 
placera Hedda i hyrda, attraktiva lokaler på Ideon, men det blev 
ingen majoritet i kommunfullmäktige för detta alternativ. Vi anser 
det fel att bygga ny gymnasieskola för nära en miljard kr av lånade 
pengar och riskera kommunens ekonomi. Mer om vår ståndpunkt 
kan du läsa på www.fornyalund.se 

På bästa åkermark vill Sta�anstorps kommun bygga en helt ny 
stadsdel söder om Höjeå i anslutning till Lund. Stadsdelen ska få ca 
3000 bostäder för 8000 personer och placeras på Klass 10-jord. 
FörNyaLund anser stadsdelen olämplig av många skäl – inte minst 
för att Höjeådalen snart blir naturreservat. Vi arbetar för att Sta�ans-
torps planer skrinläggs. Mer om våra krav och synpunkter �nns på 
www.fornyalund.se

Lund växer  och det byggs nya bostäder. Det är positivt. 
FörNyaLund anser dock att kommunen har akut växtvärk. Växt-
värken yttrar sig som forcerad byggnation av ensartade kvarter och 
stora krav på nya kommunala investeringar. FörNyaLund verkar för 
mera variation och en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Vi vill 
dessutom ge mer utrymme åt företag och arbetsplatser, när den nya 
översiktsplanen fastställs.

Styrelsen FörNyaLund
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