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FörNyaLund är ditt lokala alternativ
Vi arbetar för att göra Lund till Sveriges bästa kommun – på riktigt! Vi
struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds
kommun. Vi är inte bakbundna av gamla politiska överenskommelser
eller direktiv från ett partihögkvarter i Stockholm. Vi arbetar bara för
Lundabornas bästa.

Vi lyssnar på dig som medborgare
Vi är öppna för nya idéer och vill gärna höra dina förslag på vad kommunen kan
göra bättre. Vi är noga med skattebetalarnas pengar, dina pengar och vill sätta
stopp för slöseri. Bli medlem i vårt parti och bli inbjuden till våra månadsmöten
där alla medlemmar får tycka till om aktuella politiska frågor.

Engagerade med personligt ansvar
Vi som kandiderar till fullmäktige, nämnder och styrelser är kunniga och engagerade. De flesta av oss har gedigna erfarenheter av yrkeslivet som vi gärna vill
använda i vår politiska gärning. Ingen av oss har som ambition att bli yrkespolitiker utan vi drivs av vårt engagemang för Lund. Vi vill se konkreta resultat och är
sakliga och pragmatiska.

Vi förnyar Lund
Vi arbetar redan aktivt inom politiken. Vi har ordförandeposten i Tekniska nämnden och Kultur- & fritidsnämnden samt vice ordförandeposten i Byggnadsnämnden. Vi har dessutom en kommunalrådspost. Fler än 6 800 röstade på oss i valet
2018 vilket motsvarar mer än 8,5% av väljarna. Vi vill gärna ha din röst i valet för
att ha ännu större möjligheter att kunna genomföra vår politik. Vi erbjuder ett
bättre politiskt ledarskap.
Läs mer på fornyalund.se

 ForNyaLund

 info@fornyalund.se

Lund kan mycket bättre!
Prioritera klokt! Vi vill satsa på kommunens kärnverksamheter som skolan och
omsorgen om de äldre. Det krävs ett systematiskt förbättringsarbete där administrationen bantas och skattepengarna går dit de gör störst nytta. Vi vill göra Lund
till Sveriges bästa kommun.
Klimatet ska få kosta. Vi vill avsätta 1 % av skatteintäkterna för att öka takten i
klimatarbetet. Placera fler solceller på kommunens tak, laddstolpar för dem som
behöver parkera på gatorna och hus i trä där betong kan ersättas.
Det gröna och det vackra. Det nya Lund ska växa med respekt för det gamla. Fler
träd och gröna ytor är till nytta för Lundaborna och den biologiska mångfalden.
Varför inte en vacker fontän på Stortorget?

Åkermark ska odlas – inte asfalteras
Världens bästa åkermark finns runt Lunds stad. Den ska användas för livsmedelsproduktion och inget annat. Bit för bit har generationer av oansvariga politiker bebyggt och asfalterat denna åkermark. Vi vill sätta stopp för detta.
Satsa i öster. Runt de östra tätorterna finns åkermark med lägre produktivitet.
Här kan Lund utvecklas och här kan man bo nära naturen i attraktiva miljö.
Fler invånare skapar underlag för ny service och bättre kollektivtrafik.

Skatten kan bli lägre
Sluta slösa. Att redan nu lova skattesänkningar är ansvarslöst, men det går att
sänka kommunalskatten med en ansvarsfull politik – och om inget oförutsett
inträffar. Vi kommer aldrig att kräva skattesänkningar, om kvaliteten riskeras i
kärnverksamheterna.

Fler ungdomslägenheter
Unga ska kunna bo kvar i Lund. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget LKF
ska öronmärka var tredje ledig mindre lägenhet till ungdomar under 25 år.

Lund är värt att vårda
Halvera byggtakten. Det Lund vi älskar får inte exploateras sönder. År 2021 var
Lund den kommun, där det byggdes allra mest per invånare. Bygg istället
varsamt och med eftertanke. Vi prioriterar parker och gröna stråk, kolonier och
odlingslotter, inte höghus.
Vårda stadskärnan. I stadskärnan har de flesta husen högst tre till fyra våningar och
så vill vi att det ska förbli. FörNyaLund lyckades stoppa planer på tolvvåningshus
söder om Mårtenstorget. Risken är ändå stor för fler ogenomtänkta byggprojekt,
inte minst vid Lund C. Stor hänsyn ska visas stadskärnans kulturhistoriska värde.
Synpunkter från stadsantikvarisk expertis ska väga tungt.
Skrota planerna på kongresscentrum. Vid Klosterkyrkan vill Skanska bygga en
gigantisk kongressanläggning utan respekt för omgivningen. Vi vill att kommunen säger Nej tack, eftersom det inte behövs fler kongressanläggningar.

Storsatsa på cykel
Minska bilism genom cyklism. Vi vill locka, inte tvinga, bilister att bli cyklister.
Receptet är att bygga nytt, räta ut och sammanlänka nuvarande cykelvägarna
till attraktiva alternativ. Elcyklarna ska kunna konkurrera med bilen.

Gratis bussresor på lördagar
Vi vill införa gratis stadsbussar på lördagar mellan klockan 10 och 17 för att göra
det enkelt och klimatsmart för Lundaborna att utnyttja kommunens utbud.

Gör en park av E22
Mårtens Fälad och Östra Torn blir en del av staden genom att motorvägen byggs
över. Istället för en bullrande barriär skapas nya bostäder i fina grönområden.
Äntligen kan Lund läkas ihop!

Höghastighetståg förstör miljön
Vi vill ha nya järnvägsspår vid de gamla istället för särskilda höghastighetsbanor som förstör produktiv åkermark och skär av värdefulla kulturmiljöer. På
sträckan till Hässleholm är kapaciteten, inte hastigheten, viktigast. Vi ifrågasätter höghastighetstågens samhälls- och klimatnytta, liksom kostnaden.

Skolan i centrum
Läroböcker till alla. Information på nätet är bra, men ersätter inte läroböcker. Ivern
att digitalisera ska inte försämra lärmiljön. Föräldrar vittnar om att det är svårt
att ge barnen stöd.
Bättre elevhälsa – snabbt. Kommunen måste ta krafttag mot den ökade psykiska
ohälsan. I Lund behövs en central enhet som samordnar och utvecklar alla
verksamheter inom elevhälsan.
Mindre barngrupper i förskolan. Barngruppernas storlek ska följa skolverkets
rekommendationer. Mindre grupper ger färre kontakter för de yngsta och en
lugnare dag för alla.

Lunds ungdomar ska ha företräde till Lunds gymnasier
”Fritt Sök” till gymnasiet måste omförhandlas så att Lundaungdomar inte
trängs ut från de attraktiva programmen och skolorna. Idag kommer 2 av 3
elever på de kommunala gymnasierna från andra kommuner.

Lund – seniorernas kommun
Boende med utökad service. Den som vill lämna sin villa eller stora lägenhet
ska lätt finna ny bostad med trygghet och service, nära till restauranger, gym
och gröna utemiljöer. Kommunen ska erbjuda attraktiv mark till bostadsföretag som vill bygga boenden med service.
Ännu bättre träffpunkter. Vi vill ge seniorerna fler möjligheter till dans, motion
och fysisk träning i samarbete med kommunens gym. Naturligtvis ska träffpunkterna lätt kunna nås med kollektivtrafik.

Lund har ordet, bilden och musiken
Stöd det växande kulturlivet. Mejeriet, Kino, Magle konserthus och kulturföreningen Trycket i Södra Sandby är goda exempel på Lunds kreativa kulturliv.
Förebilderna är många och engagemanget är starkt, men resurserna räcker
inte alltid. Kulturens entreprenörer, nya såväl som etablerade, förtjänar kommunens stöd.
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FörNyaLunds kandidater vid kommunvalet i Lund
den 11 september 2022
1

Börje Hed – Civilingenjör, doktor i transportteknik

2

Jan Annerstedt – Professor

3

Liv Severinsson – Doktor i medicinsk vetenskap

4

Christian Gehrmann – Civilingenjör i elektroteknik, doktor i informationsteori

5

Johanna Kyander – Lärarexamen, fil.mag. engelska, logistiker

6

Ann Tångmark Lundberg – Arkitektexamen Chalmers

7

Martti Niilekselä – Civilingenjör

8

Eva Björn – Antikvarie, arkeolog

9

Jan Froborg – Teknologie doktor

10 Inger Lövkrona – Professor emerita
11

Julius Landin – Nationalekonomisk student på Lunds universitet

12

Zenita Andersson – Civilekonom

13

Christer Pedersen – SYO-konsulent

14

Alexander Andrée – Klassisk filolog, forskare, översättare och författare

15

Marianne Rehnstedt – Civilingenjör

16

Björn Palmqvist – F.d. försäljningstjänsteman

17

Charlotte Lundgren – Kommunikatör, webbredaktör

18 Per Göran (PG) Nilsson – Civilingenjör
19 Beata Sjögreen Samuelsson – Stadsbibliotekarie
20 Kent Salomonsson – Pol. mag. national- och företagsekonomi
21

Eva Pålsson – Tidigare gymnasielärare och barnpsykiater

22 István Ulvros – Civilingenjör
23 Nils Norrsell – Leg. tandläkare, leg. psykoterapeut
24 Lena Ymén – Leg. psykolog
25 Rolf Nilsson – Väg- och vattenbyggare
26 Åke Forssell – Läkare
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