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EN HOPPFULL FRAMTID!
Skurups kommun har goda möjligheter att möta framtiden på
ett positivt sätt. Men för att göra detta måste vi redan idag
börja ta tag i de problem som faktiskt finns - och för detta är
ett maktskifte nödvändigt.
Moderaternas Skurup vilar på utgångspunkten om allas lika värde och
allas rätt till rimlig stöttning. Vi har en tilltro till individens egna förmåga
- rättigheter – men också skyldigheter och ansvar. Vi tar avstånd från
särbehandling, vare sig det gäller kvoteringskrav i styrelserummet, eller att
vissa grupper ska prioriteras i bostadsköer eller annan resursfördelning.
Ansvarsfulla förutsättningar blir avgörande för
att Skurup skall kunna möta den utmanande ekonomiska framtid som
SKL prognosticerar för Sveriges kommuner. Kommunen har ett stort
investeringsbehov och nya lösningar krävs därför på gamla problem,
men tiden att skjuta dessa framför sig måste få ett slut om vi skall kunna
förverkliga Vision 2030.
I Skurup lägger vi mer pengar än någonsin tidigare på skolan, men
andelen behöriga elever till gymnasiet minskar. Vi har en högre skattesats i
kommunen än för fyra år sedan, men kvaliteten är inte märkbart förbättrad.
Så vad får vi för pengarna? Jo, en kraftigt utökad organisation med ca
100 (!) medarbetare mer än för 4 år sedan, ideologisk plakatpolitik och
halvsanningar.
Ansvarstagande måste prägla mandatperioden 2019-2022. Ansvarstagande
omfattar inte enbart, eller ens till hälften, ansvarsutkrävande för gamla
beslut, utan en politikers plikt att faktiskt peka ut den nödvändiga riktningen
oavsett frågans karaktär. Vi behöver onekligen mer verkstad och mindre
skitsnack. Fler vuxna i rummet, helt enkelt. Vi önskar Ert förtroende att
ta ansvar för denna resa eftersom det är tydligt att det behövs en annan
riktning för att vända utvecklingen.
Skurups kommun har stor potential. Det är hög tid att förverkliga den för vår
gemensamma framtid.

Stärkt integration
minskad migration
Moderaterna ställer tydliga och omfattande krav på att individen tar ansvar för sin
egen integration i det svenska samhället.

Vi står upp för kvinnorna och kommer att
göra allt för att bekämpa kvinnoförtryck.
Vi kommer aldrig att kompromissa med
jämställdhet mellan kön!

Exempel på detta är:
•

Språkkunskaper i svenska och
engelska

•

Krav på närvaro och engagemang

•

Eget ansvar för sin försörjning

Vi Moderater vill ha ordning och reda i
mottagandet av nyanlända, med fokus på
att de som redan anvisats till Skurup integreras. Därför kräver vi en flyktingpaus
till dess att situationen i Skurup är under
kontroll, dels vad gäller kommunala åtaganden som förskoleplatser och annan
kommunal service men också till dess att
det finns bostäder. Vi måste även ta ansvar för att stoppa den kraftiga ökningen
av försörjningsstödet där dyra bostäder
till nyanlända blivit en bidragsfälla.

När vi får bestämma är det slut med:
•

Könsuppdelade aktiviteter och
badtider

•

Könsuppdelad undervisning

•

Kommunalt inköpta religiösa plagg

Vi vill införa Solna-modellen med tydliga
krav på vidareutbildning för att komma i
arbete som ett led i individens integration.
Det är ett krav att individen bidrar till sin
egen utvecklingen för att fortsatt få bidrag
från kommunen. Kommunen erbjuder en
etableringsbostad och inget permanent
boende.

Vi vill ha:

ee Slut på särbehandling av nyanlända på
bostadsmarknaden
ee Likabehandling i bostadskön
ee Åldersbedömningar av ensamkommande
ee Allt bidragsfusk ska polisanmälas

För Skurup sätter vi
säkerhet och trygghet i fokus
även i ett oroligt Sverige
Avsaknaden av polis ger allvarliga konsekvenser. Att vara förortskommun till Malmö
är påtagligt då polisen tvingas prioritera
sina insatser. Skurup blev lovade områdespoliser som aldrig blev verklighet. Vi
Moderater vägrar acceptera utvecklingen
och kräver skyndsam förändring!
I väntan på det vill vi omgående anlita patrullerande ordningsvakter. Dessa ska vara
synliga och närvarande i byarna, förebygga
brott, motverka gängbildningar, missbruk,
ordningsstörningar samt kunna ingripa
vid pågående brott och på så sätt vara
förstärkning till polisen.

Så fort det blir möjligt vill vi anlita egna
kommunala poliser.
Vi vill upprätta kamerabevakning i utsatta
områden såsom stationsnära områden,
passager, parkeringar och skolor, m.fl. Med
denna vill vi förhindra skadegörelse och
öka tryggheten för Skurups kommuninvånare. Vi vill även förbättra belysningen för
att skapa ökad trygghet.
Vi vill så snart som möjligt införa ett tiggeriförbud i Skurups kommun. Redan nu vill
vi verka för att nuvarande ordningsstadga
efterlevs genom kraftiga kontroller.

I Sverige anpassar vi oss efter svensk
kultur, lever efter svenska normer och
döms utifrån sveriges rikes lag
Vi vill ha:

ee Fler poliser stationerade i
Skurup
ee Vi kräver att polisen prioriterar
såväl brottsförebyggande som
utredande insatser!

Skolan ska vara en trygg
arbetsplats där alla kan utvecklas
oavsett individens förutsättningar
Vi vill att Skurups skola ska ligga i
framkant både vad gäller läromiljö och
pedagogik.
Aldrig förr har så dåliga betyg kostat så
mycket som med dagens S-styre!
Moderaterna kräver rejäla
åtgärder och satsningar som:
•

Tydligt ledarskap

•

Fokus på kvalitet och trivsel

•

Lärarnas roll i klassrummet måste
stärkas

•

Lärarlöner som avspeglar höga förväntningar och resultat

•

100% behöriga och legitimerade
lärare

•

Administrativ avlastning för lärare
och rektorer

•

Alla skolor ska erbjuda läxhjälp

Som anställd ska det vara stimulerande
och givande att arbeta i Skurup. Du ska
känna att du kan självförverkligas, utmanas och utvecklas i ditt yrke. Med personal som trivs och känner sig bekväma i
sitt yrke skapas en lärande atmosfär.
Ingen flumskola!
Det ska vara ordning och reda i skolan.
Obehöriga ska inte kunna vistas i skolan
eller på skolans område. Vi kräver krafttag mot skolk och dåliga skolresultat. För
oss är relationen mellan föräldrarna och
skolan viktig och föräldrarnas ansvar ska
inte läggas över på skolan.
Konkurrenskraftiga utbildningar är en
förutsättning. Vi Moderater lägger ribban
högt och strävar alltid efter toppkvalitet!
På högstadiet vill vi skapa ämnesprofiler
där vi erbjuder idrott-, IT-, kultur-, och

Vi vill att skolan stramas upp genom:

ee mobilfri skoltid
ee ökad vaksamhet följt av tidiga insatser
ee nolltolerans mot skolk
ee krafttag mot narkotika, alkohol och tobak i skolan
ee utökat samarbete mellan skola och socialtjänst

språkprofil samt allmänna utbildningsprogram för de som önskar.
På Nils Holgersson utbildningscentrum
(NHUC) ska en del av utbildningarna
moderniseras för att möta arbetsmarknadens krav.
Vårt mål är 100% anställningsbarhet
efter avslutad utbildning och att samtliga
program ger möjlighet till högskolebehörighet.
Idag utbildas förare men vi vill bredda
programmet och även utbilda anläggare
och gymnasieingenjörer.
NHUC ska alltså erbjuda helheten till
anläggningsbranschen, en tydlig nisch
med toppkvalitet!
Inom djurhållningsdelen utvidgas utbildningen till att vara förberedande för
högskoleutbildning till veterinär.
Samtliga program på NHUC ska vara
ekonomiskt självbärande och inte utvecklas på bekostnad av ett annat programs
kvalitet.
Vi vill även fortsätta utveckla det goda
samarbetet mellan skola och näringsliv.
Med fler samarbeten med vårt lokala
näringsliv kan vi ytterligare öka elevernas
lärande och anknytning till arbetslivet.

Skurup
Vi vill bygga ny förkola i Skurups tätort
som med fördel kan placeras i samhällets
utkant för att underlätta för pendlande
föräldrar och tillgodose nya bostadsområdes behov.
Vi vill bygga ny låg- och mellanstadieskola i Skurup när delar av Mackleanskolan
rivs. Den skolan ska ersätta nuvarande
Rutger- och Mariaskolan och placeras

där nuvarande Mackleanskolan ligger. I
anslutning till denna skolan vill vi även
bygga ett nytt kommunbibliotek.
Med de samlade placeringarna av
kommunbibliotek, idrottshallar och nya
högstadieskolan möjliggör vi positiva
synergieffekter och på ett förmånligt sätt
skapar vi ett kulturcenter som bildar en
central samlingsplats där olika generationer kan mötas. I skolområdet vill vi även
anlägga skateboardramper.
I Rutgerskolan önskar vi att det byggs bostäder och där Mariaskolan ligger önskar
vi anlägga parkeringsplatser och utemiljö
i anslutning till den nya högstadieskolan
som byggs.

Rydsgård
Vi fullföljer vårt förslag om att bygga ut
och renovera Hallenborgskolan till en
tvåparallellig grundskola. Initiativet har vi
redan tagit genom att motionera i Kommunfullmäktige.
Moderaternas motion har redan blivit
bifallen i Kommunfullmäktige, men tyvärr
sedan blivit lagd i någon byrålåda av
Socialdemokraterna.
Vi vill att Hallenborgskolan ska ha moderna lokaler för modern undervisning med
gott om plats.

Skivarp
I Skivarp finns ett skriande behov av
en ny förskola och detta kommer vi att
förverkliga. Förskolan ska placeras på ett
förmånligt sätt för pendlare längs Landsvägen, vilket även skapar trygghet för
boende som slipper tung trafik i bostadsområde som idag är väldigt trafikerat.

På ålderns höst ska man kunna
känna sig trygg, luta sig tillbaka
och lita på att man får den hjälp
man behöver och vill ha!
Äldrevården ska präglas av valfrihet, stimulans och aktivitet. S, V, MP och KV har
under mandatperioden skapat platsbrist
genom att lägga ner avdelningar och hyra
ut dessa till annan verksamhet. Platsbristen har lett till långtgående konsekvenser
där äldre nekas plats på äldreboende,
idag kallat särskilt boende (SÄBO) och
vårdtagare på korttidsboende tvingas
dela rum med för dem okända personer.
Detta är helt obegripligt för oss!
På ålderns höst ska man kunna känna sig
trygg och inte oroas i onödan.
Vi utvidgar dagens
“Äldregaranti” med att:
•

Ingen ska tvingas dela rum

•

Platsgaranti på SÄBO fr.o.m. 80år

•

Platsgaranti inom 3 månader

•

Utevistelse dagligen om så önskas

•

Daglig social samvaro

•

Egentid med kontaktperson minst en
timme per vecka

•

Individuellt anpassade tider för
uppstigning, läggning och måltider
utifrån individens önskemål

Vi vill ha fler
äldreboende i
kommunen
Engagerad och duktig personal vet vi
alla är grunden för att vårdtagare och
patienter ska trivas. För att bibehålla
engagemanget vill vi utveckla kvaliteten
och behålla de värdefulla resurserna inom
kommunen. För att premiera och behålla
personalen har vi under åren 2016 och
2017 varit med och avsatt löneökningar för undersköterskorna i Skurup med
sammanlagt 2220 kr/månad.
Vi moderater vill digitalisera vården i Skurup och gå i täten för utvecklingen. Detta
för att kunna erbjuda digitala hjälpmedel
för de vårdtagare som så önskar. Redan
idag erbjuder vi i Skurup viss teknik t.ex.
i form av nattkameror men vi vill alltså arbeta vidare med den tekniska utvecklingen för att möjliggöra ytterligare individuella lösningar för vårdtagarna. Givetvis ska
vi se till så att våra kommunala boende
har verksamhet med högsta kvalitet men
vi öppnar samtidigt upp och är positiva
till etablering av privata aktörer.

På ålderns höst ska
man kunna känna
sig trygg och inte
oroas i onödan.
Vi står upp för de privata alternativen i
kommunen och ett sunt företagsklimat
för välfärdsföretag utan vinsttak. En sund
konkurrens inom välfärden ökar kvaliteten. Privata alternativ innebär samtidigt
valfrihet och för oss står hela tiden kvalitet och individens fria vilja i centrum.
Vi vill återinföra och utveckla LOV-tjänster
som S, MP, V och KV avvecklat med hjälp
av SD och på så sätt avvecklat valfrihe-

ten. Lagen om valfrihet (LOV) är för oss
en självklarhet. Vi vill använda oss av
möjligheterna som LOV ger.
Detta vill vi göra tex inom:
•

Servicetjänster

•

Daglig verksamhet inom LSS

Vi tror på valfrihet!

Vi vill:

ee Att det byggs fler äldreboende sk SÄBO
ee Införa helgaktiviteter på SÄBO
ee Utveckla SÄBO med olika tema för stimulans
ee Att VALFRIHET ska prägla ALLA insatser

Den unika kommunen
mellan ås och hav
Genom att ta till vara på kommunens
unika läge vill vi verka för att stimulera
turismen och näringslivet. Vi som kommun ska lägga grunden och ge näringsidkare förutsättningarna att lyckas. En
stark turismnäring skapar arbetstillfällen
och besökare till kommunen vilket i sig
är viktigt för alla som lever och bor i
kommunen.

Bevara & utveckla kust och hamn

Vi vill utveckla
kommunen från ås till
hav genom att:

•

Stötta nödvändiga investeringar i
Hörte hamn för att på så vis bevara
och utveckla hamnen

•

Upprätta en bevarandeplan för
kusten

•

Vidta åtgärder för att motverka översvämningar

•

Utföra strandfodring för att motverka
kusterosion

•

Modernisera hamnen i Abbekås
genom att anlägga en spolplatta,
utveckla hamnen och verka för ett
levande hamnområde

•

Verka för att förenkla och möjliggöra
försäljning av fisk vid kaj

Bygga cykelvägar
•

Cykelväg mellan Skurups tätort och
Svaneholms Slott

•

Cykelväg mellan Södergatans förlängning och ringleden

•

Cykelväg mellan Abbekås och
Skivarp

Fina Stränder & badplatser
•

Allmän badrygga i Mossbystrand

•

Renare badplatser längs hela kusten

•

Modernisera Bingsmarkens camping

•

Daglig renhållning av badstränder
under badsäsong är för oss en
självklarhet

Aktiv & stimulerande fritid
Vi Moderater vill skapa förutsättningarna för att kommuninvånarna ska trivas,
mötas och bli inspirerade till att ha en
aktiv fritid.

ull
En hoppf
r
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Snygg & ren kommun

Vi föredrar närodlat!

•

Grönytor och buskage klipps och
vårdas för att ge ett vackert och
prydligt intryck

•

Torg och ytor ska rensas från ogräs
och blomstrande arrangemang ska
pryda allmänna platser och rondeller

•

Ekologisk gräsklippning skall
upphöra till fördel för välskötta och
välklippta grönytor

Maten i kommunens verksamheter
behöver förbättras utifrån miljöaspekten.
Fokus måste flyttas från ekologiskt i Brasilien till närodlat i Skåne. Fair Trade och
KRAV-märkning bör tonas ned då de är
kostnadsdrivande och i många avseende
kontraproduktiva. Pengarna lägger vi
istället på mer och bättre mat från seriösa
leverantörer i närområdet.

Var rädd om miljön!
•

Miljötänket ska genomsyra kommunens hela kretslopp, från ansvarsfull
odling till soptunnan, energislagen
och förbrukningen

•

Kommuninvånare ska inte tvingas
ha sorteringskärl med abonnemang
utan vi vill införa en modell som
gynnar sortering och kompostering
för de som så önskar

Vi ser hellre närodlad mat än ekologisk
mat på våra skolor, äldreboende och
övriga kommunala verksamheter!

Vi vill:

ee Bygga simhall i Skurup
ee Utveckla arenaområdet
ee Bygga temalekplats i Svaneholm
ee Anlägga tennisplan i Skivarp
ee Bygga skateramper
ee Bygga badbrygga i Mossbystrand
ee Utöka antalet parkeringar i Abbekås för att
förbättra tillgängligheten i hamnen för besökare
som bland annat matgäster, turister och
sportfiskare

Vi bygger för att öka
utbudet och attraktionen
i kommunen
Vi Moderater tycker att det är viktigt att
värna om kommunens småskalighet.
Skurup är och ska förbli en kommun för
barnfamiljer där villabebyggelse är ett
naturligt inslag.
Trygghetsboende
Fler trygghetsboenden är en viktig del för
att tillgodose äldres önskan om trygghet
och social gemenskap och för att samtidigt stimulera den naturliga flyttkedjan
då äldre säljer sina stora villor till barnfamiljer.
Framtidens trygghetsboenden bör utrustas och förberedas för att möjliggöra olika
aktiviteter, inom exempelvis idrott och
kultur.
Utveckla andra boendeformer
I Abbekås vill vi bygga ett havsnära 55+
boende och vidareutveckla villabeståndet.
Genom satsningar på trygghetsboende
och 55+ boende frigörs även mindre lägenheter så att unga kan flytta hemifrån!

Förbättra infrastrukturen
Som den pendlarkommun Skurup är så
är kommuninvånarna beroende av att
kunna köra bil. Vi Moderater är inget
landsbygdsfientligt parti utan står upp för
valfriheten och friheten som bil innebär.
Vi kommer verka för att framkomligheten
ska förbättras.
Vi vill bygga ordentliga vägar och verka
för att minska köer.
För att få bort onödig tung trafik från
centrum vill vi fullborda ringleden runt
Skurup. För att få flyt i trafiken vill vi även
bygga en planskild korsning i Skurup för
att minska antalet stillastående fordon
vid järnvägsövergången i Skurups tätort
vilket även ger en positiv inverkan på
miljön.

Rösta bort köerna!
BILKÖER!
Skurup är en av de orter som drabbas rejält av trafikstockningarna vid Sturupsrondellen varje vardag. Detta är ett problem
som MÅSTE åtgärdas omedelbart. Det är
fullständigt ohållbart att arbetspendlare
och yrkestrafik ska bli försinkade varenda
dag.
Båda våra tågstationer ska bevaras! Tågtrafiken är något som hela tiden utvecklas och nya och större tåg byggs. Som
pendlingskommun måste vi leda utvecklingen och tidigt bygga ut våra järnvägs-

stationer i samråd med Trafikverket för att
säkerställa att de båda finns kvar även i
framtiden.
För att maximera pendlingsmöjligheten
behöver det även finnas tillräckligt med
pendlarparkeringar.
Återinför 303-bussen SKIVARP-YSTAD
Idag är det krångligt och tidskrävande att
pendla mellan Skivarp och Ystad.
Pendlingsstrulet drabbar ca 50 personer
varje dag. Vi vill därför återinföra buss
303 som går direkt mellan Skivarp och
Ystad över Mossbyby.

Vi vill:
För att förbättra dagens situation för pendlare och yrkestrafik:

ee Verka för utbyggnad av
E65 Malmö-Ystad
ee Verka för en utbyggnad av Ystadbanan
ee Korta restiden till Malmö
ee Förbättra tillförlitligheten
ee Möjliggöra kollektivtrafik till Sturup

Vård & stöd ska
finnas nära dig & vara
tillgängligt när du
behöver det
Att en vårdcentral har öppet på kvällar
och helger är en självklarhet anser vi
Moderater och den måste såklart finnas
i Skurup. Vi vill även uppvakta privata
vårdaktörer och uppmuntra dem till att
satsa i Skurup. Vi står bakom satsningen
på den nyligen öppnade familjecentralen men vi ser behov av att fullända
konceptet med mödravård, barnavård
och familjestöd samlat på ett ställe. Vi
kommer verka för att familjecentralen ska
bli fulländad och vidareutvecklas.
Vi vill värna om den privata vårdcentralen
i Rydsgård. Samhällsservicen i byn har
successivt försämrats och det är hög tid
för en annan riktning. Vi slår vakt om denna viktiga samhällsservice och kommer
att motsätta oss försämrade förutsättningar för privata aktörer i kommunen,
vare sig de är befintliga eller de överväger
att etablera sig här. Vi är emot (S) krav
på stoppade vinster i välfärden. Skulle
det bli verklighet är det ett direkt hot mot
den privata vårdcentralen i Rydsgård och

Rydsgård hade garanterat stått utan en
välfungerande primärvård. Vi står upp för
de privata alternativen i kommunen och
ett sunt företagsklimat för välfärdsföretag
utan vinsttak men med krav på kvalitet.
En sund konkurrens inom välfärden ökar
kvalitén.
Stödet måste finnas där direkt för den
som behöver det!
Vi vill se tidiga insatser för såväl stora
som små som är i behov av stöd. Förebyggande åtgärder är alltid de billigaste
och för individen bästa.
Vi vill därför satsa på en missbruksmottagning som intensivt motarbetar
det ökande missbruket i kommunen,
såväl genom direkta insatser gentemot
individen, som med stöd till närstående.
Målsättningen är att förbättra individens
studie- och/eller arbetsförmåga, närståendes psykiska välmående samt kommuninvånarnas trygghet.

Vi är nyckeln till en
framgångsrik kommun!
Vi tar ansvar för ekonomin – fler i arbete
och växande företag!
De senaste åren har kommunens tjänstemannaorganisation vuxit avsevärt utan
höjd kvalitet – endast högre kostnad. Vi
behöver därför se över vilka tjänster som
är nödvändiga för kommunen och vidta
åtgärder för att minska kostnaderna för
kommunen. Resurserna skall finnas ute
i verksamheterna. Färre mellanchefer,
samordnare, coacher och strateger ger
större resurser där de behövs mest,
samtidigt som bättre kostnadseffektivitet
uppnås.
Vi eftersträvar en låg och stabil skattesats
och en organisation som levererar hög
kvalitet, hög service och hög tillgänglighet i ett gott arbetsklimat.
Företagande skall fortsätta att uppmuntras och möjliggöras, i synnerhet inom
bygg- och miljöfrågor. Ytterligare mark
skall iordningställas och säljas som ett
led i att skapa fler arbetsplatser i kom-

munen, fler jobb och större dynamik. Vi
önskar samarbeta med näringslivet vid
kommunala investeringar.
Vi vill införa nolltolerans mot bidragsfusk
i Skurup. Kommunen måste arbeta aktivt
med varje individ efter dennes förutsättningar och se till att ingen faller mellan
stolarna och blir bidragsberoende. Vi har
som målsättning att halvera det försörjningsstöd Skurup betalar – pengarna kan
användas till annat.
Ordning och reda
Fuffens, mygel och dåliga föredömen –
styret måste ändras. Ökad transparens
där vi i Moderaterna ska föregå med
gott exempel. Arvoderad tid skall läggas
på Skurups kommun – inte på fackliga
uppdrag eller på andra tvivelaktigheter.
Fattade beslut skall verkställas, inte
glömmas bort när det passar.

Moderaterna
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som står nedan.
annan kandidat än dem
ård
år, marknadschef, Rydsg
1. Johan Bolinder, 36
rp
iva
Sk
tsvetare,
2. Åsa Ekblad, 34 år, sta
p
år, egen företagare, Skuru
37
,
son
Ols
fe
3. Nicklas Nif
rp
iva
Sk
e,
år, företagar
4. Björn Hortevall, 67
42 år, chefsstöd, Skurup
on,
nss
rte
5. Bianka Må
urup
år, avdelningsledare, Sk
6. Martin Hansson, 28
år, tågvärd, Skurup
45
n,
sso
ran
nsåker-Gö
7. Loubna Augemar Ste
f.d. IT-chef, Skurup
8. Sten Hamberg, 72 år,
företagare, Rydsgård
9. Pontus Axgart, 33 år,
ivarp
60 år, grundskollärare, Sk
10. Kristina Andersson,
rp
iva
Sk
,
jare
år, f.d. säl
11. Lis-Lott Hortevall, 67
urup
år, verksamhetschef, Sk
37
n,
sso
kar
Os
12. Andreas
Skurup
Oskarsson, 34 år, lärare,
13. Annelie Malmström
rp
år, chokladfabrikör, Skiva
14. Tommy Elofsson, 63
p
uru
Sk
af,
ogr
d, 70 år, fot
15. Steffen Brumer Pin
år, ekonom, Skurup
30
n,
sso
der
16. Linus An
Skurup
38 år, ekonomiansvarig,
17. Linda Hedin Liljegren,
49 år, kanslist, Skurup
18. Marie Louise Fridolf,
ås
år, f.d. byggsäljare, Abbek
19. Håkan Hansson, 68
ård
dsg
Ry
re,
era
egl
år, skader
20. Ninette Bolinder, 35
n företagare, Skivarp
ege
år,
51
,
lad
21. Kent Ekb
ivarp
fsson, 18 år, student, Sk
22. Rasmus Licazzo Olo
p
uru
Sk
,
jare
butikssäl
23. Jill Malmborg, 25 år,
rp
år, egen företagare, Skiva
60
on,
nss
24. Cecilia Sve
p
uru
Sk
,
cer
år, f.d. offi
25. Bertil Nordström, 74

: moderaternaskurup
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En hoppf
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