
Vänsterpartiet tuffar på mot valsegern! Vem låter sig
luras? 

 

Vänsterpartiet Skåne lanserar sin kampanj ”Gratis kollektivtrafik”. Aktivister
har i veckan delat ut flygblad och informera om kampanjen på tåg- och
perronger runt om i regionen. I Lund befann sig miljöaktivisten Magnus
Welroos, som varit drivande i frågan.

– Gratis kollektivtrafik är egentligen en självklarhet för ett samhälles om vill
värna om klimatet, säger Magnus Welroos, och fortsätter:

– Det finns en myt om att det skulle vara en väldigt dyr reform att införa
gratis kollektivtrafik, men det är något som de allra flesta skulle tjäna på.

Vänsterpartiet Skåne antog nyligen ett regionalpolitiskt program. Av detta
framgår bland annat att på längre sikt så är det långsiktiga målet att på
lång sikt fördubbla antalet resande i kollektivtrafiken. Av programmet
framgår också att man kommer verka för att under den kommande
mandatperioden förverkliga målsättningarna att:

– Busslinjer inrättas som passar med arbetstiderna på större arbetsplatser.

– Sena kvällsturer till och från större orter också på helgkvällar.

– Resenärer med barnvagn ska få resa avgiftsfritt med stadsbussarna.

– Utveckla naturbussar.

– Små matarbussar som hämtar upp, antingen efter vissa slingor eller efter
anrop, och kör till tåg- och busshållplatser.

– Pågatåg Nordost ska påskyndas.

– På alla bussar och tåg ska man utan avgift kunna ta med sin cykel.

– Antalet särskilda bussfiler i städer och på vägar utökas.



– Partiellt 4-spår till Hässleholm

– Reklam ska inte finnas på bussar och tåg, men gärna
samhällsinformation.

– Söderåsbanan öppnas för persontrafik.

– Snabbspårvagnar, Light Rail, och övrig spårbunden trafik mellan
Helsingborg och Höganäs och Malmö – Lund med omnejd.

Läs mer på http://regionskane.vansterpartiet.se/?p=775

Toni kommentar:
Herregud så felvaggad man kan bli, vänster partiet saknar varje
form av framtidssyn, man missar att vi inom några få år kör
omkring i bilar med el-drift antingen hybrid eller avgasfria
bränslecellmotorer. Bussarna ligger efter, vi hade chansen i
Stockholm, tog den inte och ersatte bränslecelldrivna bussar med
biogas och etanol som ökar de farliga utsläppen. Det är
vänsterpartiet som vill införa ett annat samhällssystem och då är
varje osanning som inte ifrågasätts bra nog. Vem följer med v på en
resa som innebär ett totalitärt system som vi har sett nog av på
andra sidan Östersjön, där finns det inga eller i vart få kommunister
kvar. Folket vet, dom fick nog av lögner! 


