
VÄSTRA	  KARUP	  –	  MÖTE	  MED	  BYARÅDET	  DEN	  26	  MARS	  2015	  	  	  

Folkpartiets	  vision	  är	  att	  kommunens	  invånare	  ska	  känna	  gemenskap	  och	  delaktighet	  i	  samhället	  och	  
trygghet	  och	  trivsel	  i	  vardagen.	  Dessutom	  vill	  vi	  att	  alla	  ges	  förutsättningar	  att	  få	  ett	  självständigt	  liv	  
och	  där	  man	  kan	  förverkliga	  sina	  drömmar.	  

Folkpartiets	  mål	  med	  Västra	  Karups	  utveckling	  -‐	  huvuddragen	  

Cykelleder	  

Vi	  vill	  prioritera	  utbyggnaden	  och	  satsningen	  av	  trygga	  Gång-‐	  och	  cykelvägar	  i	  vår	  kommun.	  Vi	  tror	  att	  
det	  är	  kloka	  och	  effektiva	  investeringar	  för	  ökad	  folkhälsa	  och	  gör	  våra	  orter	  och	  byar	  mera	  attraktiva	  
som	  boendeorter.	  

Som	  ni	  alla	  vet	  så	  kämpade	  Folkpartiet	  förgäves	  för	  att	  den	  stora	  cykelturistleden	  –	  Kattegattsleden	  -‐	  	  
skulle	  gå	  genom	  Västra	  Karups	  by.	  Den	  fick	  en	  annan	  sträckning	  som	  vi	  tycker	  är	  olycklig	  ur	  många	  
synpunkter.	  	  

Vi	  vill	  att	  under	  mandatperioden	  

-‐ Med	  kommunala	  medel	  skapa	  en	  trygg	  cykelväg	  från	  Lindströms	  affär	  till	  Idrottsplatsen	  i	  
Glimminge.	  

-‐ Se	  till	  att	  en	  arbetsplan	  för	  Gång-‐	  och	  cykelvägen	  mellan	  Västra	  Karup	  och	  Grevie	  är	  klar	  så	  
att	  byggnation	  kan	  påbörjas	  senast	  2019.	  

-‐ Att	  i	  detaljplanearbetet	  för	  Lindströms	  Backe	  ge	  tydliga	  anvisningar	  om	  att	  Gång-‐	  och	  
cykelväg	  planeras	  mellan	  Västra	  Karups	  ”Mejeri”	  genom	  Lindströms	  Backe	  till	  Birgit	  Nilssons	  
Väg	  för	  att	  på	  så	  sätt	  binda	  ihop	  Västra	  Karup	  med	  Kattegattsleden	  och	  då	  skapa	  en	  cykelväg	  
från	  Västra	  Karup	  till	  Boarp	  och	  till	  centrala	  Båstad.	  Detta	  möjliggör	  en	  alternativ	  dragning	  av	  
Kattegattsleden,	  till	  Västra	  Karups	  fromma	  ur	  turistsynpunkt.	  

-‐ I	  översiktsplanearbetet	  ska	  cykelleden	  Västra	  Karup	  –	  Påarps	  kyrkoväg	  och	  därefter	  ut	  mot	  
Torekov	  och	  Hov	  läggas	  in	  för	  att	  säkerställa	  trygga	  cykelvägar	  västerut	  och	  norrut.	  

-‐ Att	  den	  stora	  cykelturistsatsning	  som	  bygges	  upp	  ska	  medverka	  till	  att	  enkla	  cykelservice-‐	  
platser	  byggs	  upp.	  I	  närtid	  kommer	  sådana	  att	  byggas	  ut	  i	  Båstad	  och	  Torekov	  men	  det	  är	  
Folkpartiets	  förhoppning	  att	  ett	  avtal	  med	  Västra	  Karups	  IF	  kan	  komma	  till	  stånd	  för	  att	  skapa	  
en	  cykelserviceplats	  i	  Lindströms	  affär.	  

Boende	  i	  Västra	  Karup	  

Vi	  ser	  Västra	  Karup	  som	  en	  boendeort	  med	  utvecklingspotential.	  Kollektivtrafiken	  löper	  igenom	  byn	  
och	  planering	  av	  bostäder	  i	  anslutning	  till	  kollektivtrafiken	  är	  nykel	  till	  framgång.	  Vi	  har	  tillgång	  till	  
kommunal	  mark	  i	  och	  kring	  Lindströms	  Backe.	  Denna	  vill	  vi	  genast	  detaljplanelägga.	  Lindströms	  backe	  
ligger	  naturskönt	  med	  en	  fantastisk	  utsikt	  över	  halvön	  och	  Skälderviken.	  

Detaljplanen	  för	  Lindströms	  backe	  ska	  ge	  möjligheter	  till	  att	  olika	  hus-‐	  och	  boendetyper	  kan	  etableras	  
–	  fribyggartomter,	  marklägenheter,	  bostadsrätter	  och	  hyresrätter.	  	  

Men	  vi	  vill	  också	  skapa	  ett	  system	  redan	  nu	  som	  bjuder	  in	  byggintressenter	  till	  att	  vara	  med	  att	  
utveckla	  detta	  område.	  I	  kommunstyrelsen	  la	  vi	  ett	  förslag	  med	  uppdrag	  till	  förvaltningen	  att	  komma	  
med	  förslag	  till,	  hur	  tomtkö	  för	  kommunala	  tomter	  kan	  bidra	  till	  att,	  dels	  fånga	  allmänhetens	  



efterfrågan	  och	  dels	  fånga	  byggintressenters	  intresse	  rent	  allmänt	  men	  speciellt	  för	  Lindströms	  
backe.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  tidigt	  under	  detaljplaneprocessen	  bjuder	  i	  byggintressenter	  och	  lokalbefolkningen	  
så	  att	  de	  kan	  påverka	  detaljplanen	  så	  att	  den	  blir	  anpassad	  för	  även	  deras	  önskemål.	  

Utbyggnaden	  av	  Lindströms	  backe	  är	  också	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  utveckla	  Bjärehemmet.	  Vi	  i	  
Folkpartiet	  ser	  att	  en	  utbyggnad	  av	  Lindströms	  backe	  ger	  ökade	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  
utveckla	  Bjärehemmet	  till	  ett	  blandat	  boende	  men	  även	  för	  verksamheter.	  

Mycket	  tyder	  på	  att	  det	  blir	  alltför	  kostsamt	  att	  bygga	  om	  Bjärehemmets	  vård-‐	  och	  omsorgsplatser	  
till	  modernt	  och	  effektivt	  vård-‐	  och	  omsorgsboende.	  	  

Vi	  i	  Folkpartiet	  vill	  utreda	  möjligheterna	  att	  i	  de	  lokaler	  som	  vi	  idag	  redan	  hyr	  av	  Båstadhem	  lägga	  
annan	  verksamhet	  där.	  Exempelvis	  ser	  vi	  gärna	  att	  folkbiblioteket	  till	  nästa	  år	  kan	  få	  en	  plats	  på	  
Bjärehemmet.	  Vi	  ser	  att	  behovet	  av	  lägenheter	  för	  ungdomar	  ökar.	  Speciellt	  fokus	  kommer	  under	  
överskådlig	  tid	  ligga	  på	  -‐	  hur	  kan	  ensamkommande	  flyktingungdomar	  slussas	  ut	  i	  eget	  boende	  och	  då	  
kan	  Bjärehemmet	  vara	  en	  boendetyp	  som	  skulle	  kunna	  passa.	  Men	  kommunen	  har	  andra	  lokalbehov	  
i	  framtiden	  och	  då	  skulle	  Bjärehemmet	  kunna	  vara	  lämplig	  plats	  såsom,	  anhörigverksamhet,	  
medborgarkontor	  mm.	  

Jobb	  och	  näringsliv	  

Att	  ha	  ett	  jobb	  är	  grunden	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  skapa	  sig	  ett	  självständigt	  liv	  och	  ha	  framtidstro.	  
Utan	  jobb	  och	  framtidstro	  så	  blir	  det	  ingen	  utveckling	  av	  vår	  kommun	  och	  det	  gäller	  även	  Västra	  
Karup.	  

Ungdomsarbetslösheten	  är	  mycket	  stor	  i	  vår	  kommun	  -‐	  över	  15	  %	  -‐	  och	  vi	  vill	  satsa	  en	  miljon	  kr	  varje	  
år	  på	  våra	  arbetslösa	  unga	  genom	  att	  omvandla	  försörjningsstöd	  till	  anställning.	  Dessa	  anställningar	  
ska	  kunna	  ske	  ute	  hos	  vårt	  rika	  föreningsliv	  –	  typ	  Västra	  Karups	  IF.	  På	  så	  sätt	  ger	  vi	  föreningslivet	  ett	  
litet	  stöd	  att	  utveckla	  sin	  verksamhet.	  

Men	  vi	  vill	  också	  stödja	  utvecklingen	  av	  affärs-‐	  och	  verksamhetslokaler	  i	  och	  kring	  Lindströms	  affär.	  
De	  utvecklingsplaner	  som	  finns	  i	  och	  kring	  Boarps	  affärscentrum	  ser	  vi	  positivt	  på.	  

Omvandlingstrycket	  är	  stort	  inom	  lantbruksnäringen	  och	  vi	  i	  folkpartiet	  vill	  medverka	  till,	  då	  behov	  
och	  önskemål	  uppstår	  komplettera	  den	  traditionella	  jordbruksverksamheten	  med	  annan	  verksamhet	  
såsom	  –	  gårdsbutiker,	  gårdshotell,	  ”bo	  på	  Lantgård”	  mm.	  

Skola	  

Barnen	  –	  och	  barnens	  bästa	  –	  är	  vår	  viktigaste	  fråga.	  	  

Bjäre	  behöver	  lite	  större	  skolor	  med	  ännu	  fler	  bra,	  kunniga	  och	  behöriga	  lärare.	  För	  att	  vi	  ska	  kunna	  
rekrytera	  de	  bästa	  lärarna	  till	  våra	  skolor	  måste	  skolorna	  vara	  större.	  I	  större	  skolor	  kan	  också	  barnen	  
få	  fler	  kompisar	  och	  det	  finns	  fler	  vuxna	  som	  kan	  stötta	  barn	  med	  olika	  behov.	  

Vi	  behöver	  på	  sikt	  en	  modern	  ny	  skola	  i	  Västra	  Bjäre	  för	  barnen	  i	  Grevie,	  Västra	  Karup,	  Hov	  och	  
Torekov.	  	  Var	  skolan	  ska	  ligga	  är	  en	  viktig	  fråga	  som	  behöver	  utredas.	  	  All	  utredning	  ska	  redovisas	  



öppet	  för	  alla	  innan	  beslut	  om	  placering	  tas.	  Vi	  vill	  verka	  för	  stor	  politisk	  enighet	  och	  i	  dialog	  med	  
föräldrarna/föräldraföreningarna.	  

Gemenskap	  och	  trygghet	  

Vi	  tror	  att	  du	  är	  bäst	  lämpad	  att	  avgöra	  vad	  som	  är	  bäst	  för	  dig	  och	  din	  närmiljö.	  Därför	  vill	  vi	  utveckla	  
närdemokratin	  tillsammans	  med	  er	  ute	  i	  byarna.	  

Folkpartiet	  har	  sedan	  länge	  sett	  kraften	  ute	  i	  våra	  byar	  och	  aktivt	  medverkat	  till	  byutvecklingsarbetet.	  
En	  symbol	  för	  några	  av	  våra	  byar	  på	  Bjäre	  är	  våra	  bygdegårdar	  och	  dessa	  har	  vi	  varit	  aktiva	  i	  
processen	  från	  idé	  till	  genomförande	  och	  Västra	  Karups	  bygdegård	  är	  ett	  exempel	  på	  detta.	  Idag	  är	  
det	  en	  liten	  pärla	  med	  stor	  utvecklingspotential	  som	  med	  hjälp	  av	  kommunen,	  staten	  och	  ideella	  
krafter	  skapat	  något	  bra	  för	  många	  och	  en	  viktig	  mötesplats	  för	  Västra	  Karups	  borna	  både	  till	  vardags	  
och	  till	  fest.	  	  

Vi	  har	  även	  varit	  mycket	  aktiva	  och	  pådrivande	  för	  att	  bilda	  och	  skapa	  byaråd	  i	  varje	  by	  i	  vår	  
kommun.	  I	  Västra	  Karup	  är	  byarådet	  ”kittet”	  i	  byn	  och	  motorn	  i	  dess	  utvecklings-‐	  och	  trivselarbete.	  Vi	  
är	  övertygade	  att	  ni	  som	  bor	  i	  er	  by	  vet	  vad	  ni	  behöver.	  Vi	  vill	  därför	  att	  kommunen	  bidrar	  med	  
pengar,	  så	  att	  byaråden	  får	  chansen	  att	  förverkliga	  byns	  utvecklingsidéer.	  Därför	  vill	  vi	  avsätta	  
200	  000	  kr	  årligen	  att	  utveckla	  byarådens	  idéer.	  

En	  viktig	  del	  för	  orten/byn	  är	  dess	  föreningsliv	  och	  vi	  har	  ett	  rikt	  föreningsliv	  i	  våra	  orter.	  Vi	  vill	  i	  
större	  utsträckning	  än	  idag	  stötta	  våra	  föreningar	  genom	  att	  höja	  aktivitetsbidraget	  till	  barn	  och	  
ungdomar	  och	  att	  vi	  årligen	  satsar	  1	  miljon	  kronor	  så	  att	  våra	  föreningar	  får	  stöd	  när	  de	  vill	  rusta	  upp	  
och	  utveckla	  sina	  idrottsplatser.	  

Vi	  tror	  på	  att	  möten	  är	  en	  viktig	  del	  i	  att	  känna	  ökad	  gemenskap	  och	  trygghet	  både	  för	  gammal	  som	  
ung.	  Därför	  vill	  vi	  stötta	  skapandet	  av	  mötesplatser	  i	  varje	  ort	  i	  samråd	  med	  byaråden.	  	  

Vi	  ser	  dessa	  satsningar	  som	  goda	  investeringar	  som	  långsiktigt	  skapar	  en	  ännu	  bättre	  kommun	  att	  bo	  
och	  verka	  i.	  Att	  utveckla	  närdemokratin	  är	  avgörande	  för	  att	  inte	  utanförskapet	  ska	  få	  fotfäste.	  Vi	  vill	  
ge	  människorna	  självförtroende,	  vi	  vill	  att	  medborgarna	  ska	  bli	  sedda	  och	  att	  vi	  alla	  ska	  ha	  en	  
lyssnande	  och	  öppet	  sinne	  och	  vi	  vill	  se	  möjligheterna	  och	  lösa	  problemen.	  Tillsammans	  kan	  vi	  skapa	  
ett	  ännu	  bättre,	  trivsammare	  och	  innehållsrikare	  Västra	  Karup	  och	  Båstads	  kommun.	  

För	  Folkpartiet	  Liberalerna	  i	  Båstad	  

Thomas	  Andersson	  

Ordförande	  

	  

	  

	  

	  


