
Liberalernas fem förslag för ett tryggare 
Hässleholm 
I höstas gjorde vi i Liberalerna en undersökning där alla i kommunen fick 
vara med och säga vad man tyckte. Frågorna engagerade, och det blev 
snabbt tydligt att tryggheten är en väldigt viktig fråga för många i 
kommunen. Vi har satt ihop fem förslag vi tycker är bra ställen att börja på.

Ordningsvakter i väntan på fler poliser 

Övervakningskameror på särskilt utsatta ställen

Den som är rädd är inte fri. Tyvärr är det så att 
många känner sig rädda att gå ut i 
Hässleholm. I synnerhet på järnvägsstationen. 
Det behövs helt enkelt fler poliser i 
kommunen. Nationellt jobbar Liberalerna hårt 
för att öka antalet poliser och på så sätt stärka 
allas trygghet. Men det tar tid! 

Därför tycker vi att kommunen ska lösa det 
akuta problemen med egna ordningsvakter. 
Dessa skulle patrullera centrum och stationen 
när det behövs som mest. Kvällar och helger 
till exempel, men även dagtid på Kulturhuset. 
Givetvis är målet att få fler poliser till vår 
kommun. Men vi kan inte vänta längre, 
Hässleholm måste bli tryggare nu!

Övervakningskameror i sig själva stoppar inte 
nödvändigtvis brott, men rätt använda kan de 
hjälpa till att lösa dem. Därför vill vi få upp fler 
övervakningskameror på utsatta platser i 
kommunen.  

Vi kan inte vänta längre, Hässleholm måste bli 
tryggare nu!



Återinför ‘Fixar-Miran’ för tryggare tillvaro för kommunens årsrika

En app för att anmäla problem, skador och annat

Visste du att man kan felanmälan sånt som är 
trasigt eller fel i kommunen via kommunens 
hemsida? Knappt vi heller! Därför tycker vi att 
det är viktigt att Hässleholm anpassar sig till 
verkligheten som den ser ut. Vi vill att 
kommunen tar fram en mobil-app för 
felanmälningar och samhällsinformation. Ta en 
bild på potthålen, grenen som behöver sågas 
ner, eller lampor som inte lyser och skicka in 
direkt. Allt uppmärkt på en karta med hjälp av 
GPS, så åtgärdas det snabbt.  

Då skulle hela kommunen kunna bli bättre, 
säkrare och finare på ett modernt och 
tillgängligt sätt. Vi kan inte vänta längre, 
Hässleholm måste bli tryggare nu!

Bättre belysning på utsatta ställen

Mörkrets inbrott märks för tydligt i vissa delar 
av Hässleholm. Det känns inte tryggt att vistas 
eller gå där, och mycket kan hända när det 
skymmer. Att få bättre belysning på relevanta 
platser tycker vi är viktigt. I ljuset kan 
tryggheten frodas!  

Moderna LED lampor och professionell 
ljusarkitektur, för en vackrare och tryggare 
kommun. Givetvis vill vi samarbeta med både 
fastighetsägare och medborgare om det här.  

Vi kan inte vänta längre, Hässleholm måste bli 
tryggare nu!

Våren står för dörren och gardinerna ska 
bytas. Brandvarnaren piper om nytt batteri. 
Glödlampan i källartrappan har gått sönder. 
Lätt som en plätt kan tyckas, men inte för alla! 
Att kunna få småsaker fixade utan att riskera 
en höft, en bruten arm, eller ännu värre, livet, 
borde vara en självklarhet.  

Därför vill vi återinföra ‘Fixar-Miran’ som kan 
hjälpa de som behöver. Det skulle ge tryggare 
hem för alla, och ingen skulle behöva lida i 
onödan för en trasig glödlampa.  

Vi kan inte vänta längre, Hässleholm måste bli 
tryggare nu!


