
Idylliska 
Höganäs



Höganäs är en småstadsidyll och vi Sverigedemokrater vill att den så 
ska förbli. Inte så att vi är emot att Höganäs växer och utvecklas, det 
är självklart och oundvikligt, men vi vill att staden i sitt växande ska 
bevara sin småstadscharm.

Vi vänder oss kraftigt emot att den styrande alliansen föreslår att 
man ska bygga ett stort och högt hotell i hamnen, ett 16 våningshus 
vid storgatan och ett 8 våningshus på olympiaområdet. Det räcker 
med det förskräckligt fula och malplacerade höghus vi redan har!

Vi är helt övertygade om att en klar majoritet av Höganäsborna vill 
bevara småstadscharmen. Och det tänker vi i SD kämpa för!

Vi tycker att det är otroligt viktigt med medborgardialog. Det är 
befolkningen i Höganäs som ska bestämma hur staden ska se ut 
och utvecklas. För en gångs skull lät de styrande politikerna också 
i frågan om hamnen genomföra en ordentlig dialog som visade 
att folket klart och tydligt förordade en försiktig och småskalig 
utbyggnad av hamnen. Sen presenterades ett helt annat förslag - 
där entreprenören, tillsammans med Moderaterna, föreslog att man 
skulle bygga ett hotell med 140 rum och över 20 meter högt.

Vi ställer oss frågan: Hur tänker egentligen alliansen?

Vårt Höganäs!



Vi Sverigedemokrater menar att det är folket, folkviljan, som ska avgöra alla frågor 
som är av avgörande betydelse för kommunens framtid!

Därför vill vi:

      Att i alla frågor som berör och engagerar befolkningen så  
         ska kommunen utlysa digitala eller direkta folkomröstningar.

      Att kommunen inte ska bygga om hamnen på ett sätt som  
         inte folket önskar.

      Att kommunen inte ska utsmycka byggnader på  offentliga platser som  
         t.ex. skett på Storgatan utan att rådfråga befolkningen.

      Att kommunen inte ska ge pengar till prideparader eller  
         andra föreningar utan att folk får vara med och bestämma.

      Att kommunen inte ska bygga en gymnasieskola som kommer att    
         kosta ca 500 miljoner kronor utan att rådfråga befolkningen.

      Att kommunen inte ska bygga ett Kulturhus på ca 120 miljoner kronor  
         utan att rådfråga befolkningen. Med dagens teknik behöver det inte  
         vara så märkvärdigt att få klart på vad folk tycker i viktiga frågor om  
         man verkligen vill!

Höganäs får inte försummas riskera att ytterligare bli en i raden av alla de städer 
som vi idag ser håller på att förvandlas till ett inferno för gängkriminalitet och 
droguppgörelser.

Därför kräver vi:

      Att kommunen tar krafttag mot drogmissbruket.

      Att man arbetar aktivt för att motverka segregationen.

      Att alla myndigheter samverkar och kartlägger kriminaliteten.

      Att man sätter upp trygghetskameror på utsatta platser.

      Att vi har en polisstation med bemanning dygnet runt.

      Att trafiksituationen blir tryggare för alla, såväl fotgängare, cyklister  
         och bilister.

Medborgardialog på riktigt

Trygghet i fokus!



Namn: Christian Johansson, 30år
Placering på kommunvalsedel: 1
Politisk Hjärtefråga: Jag brinner för det 
sociala i samhället, från ung till gammal
Övrigt: Har även plats 11 på regionvalsedeln 
Skåne nordväst

Våra toppkandidater

Namn: Sixten Paulsson, 52 år
Placering på kommunvalsedel: 2
Politisk Hjärtefråga: Kullabygdens 
varsamma utveckling i framtiden
Övrigt: Suttit i Bygg- och Miljönämnden 
sedan 2018

Namn: Simon Bonnevier, 21 år
Placering på kommunvalsedel: 3
Politisk Hjärtefråga: Ungdomars påverkan 
på politiken
Övrigt: Nationell Migrations & 
Assimilationspolitisk talesperson för 
Ungsvenskarna

Höganäs

Bli medlem!
Scanna QR-koden 
och ange ditt person-
nummer (10 siffror).

200 kr för årsmedlemskap 
2000 kr för ständigt medlemskap


