
Vi tror fullt ut på Trelleborg!
Vår framtidstro är att gräva ned trafiken till hamnen och öppna upp 
staden för alla trelleborgare så att vi kan komma ned till havet igen. 
En hamninfart från väster genom Sjöstadstunneln är den logiska 
starten på resan mot framtiden, där vi är en del av den expansiva 
Öresundsregionen. Tunneln möjliggör bostäder på första parkett, 

ett attraktivt industriområde nära infrastruktur på väster och en 
tillgänglig hamn mitt i stan. Och miljö och hälsa är bara vinnare. 
Framtidens samhällsbyggande kräver nya finansieringslösningar, 
som att införa vägtullar och frigöra mark för nybyggande. Här har 
kommunen all möjlighet att vara drivande.

Läs mer på www.soderslattspartiet.se
Allt om vårt förslag på en Västlig hamninfart (och alla andra hjärt-
efrågor som vi driver i Kvartetten) har vi samlat på vår hemsida. 
Där kan du också komma med idéer om hur vår kommun kan 
bli den bästa att bo, arbeta och leva i. Visa att du också tror på 
Trelleborg!

I framtidens Trelleborg kan alla promenera, cykla, bada, ha pick-nick eller bara njuta 
av livet vid havet. Allt medan lastbilarna susar fram under oss. Trappan ner mot havet 
skapar en skyddande barriär mot havshöjningar och ett boende på första parkett 
som kan byggas redan nu, även om tunneln blir verklighet först senare.

I Nyhamnen, som blir helt öppen för alla trelleborgare, finns i framtiden både arbets-
platser och bostäder för nya medborgare som vill bo nära havet, med gott om plats 
för olika aktiviteter och lek. Här finns även en marina för båtälskare med plats för 
nya företag. Allt tack vare Sjöstadstunneln. 

Bli medlem genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro 606-9389
Det  enda  r i k t i g t  l o k a l a  p a r t i e t

Närheten till motorväg, hamnar, bro och flyg är 
en stor tillgång för transport- och logistikindustrin. 
Västra Industriområdet har denna unika 
fördel och här kan vi erbjuda näringslivet 
etableringsmöjligheter. Från ställplatser med 
övernattning till matställen och serviceverkstäder. 
Lastbilarna kör därifrån ner i en tunnel och 
kommer upp på det nya hamnområdet. Modern 
ventilationsteknik fångar avgaserna istället för att 
som idag spridas över staden och Söderslätt.

Från hela Trelleborgs favoritstaty Böst är det en kort promenad ner till 
Mittelbron, stadens naturliga samlingspunkt vid havet, med caféer och 
restauranger att umgås på. I gamla Tullhuset, bredvid Pågatågen och 
resecentrum, har Victoria-salongen och Sjöfartsmuséet äntligen fått ett 
hem – vid havet som sig bör. 
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