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Horred har sedan den 9 
september 1934 en egen 
socialdemokratisk förening som 
träffas och har öppna 
medlemsmöten varje månad.  

Regelbunden dialog med 
Horredsborna sker på torgmöten 
(utanför affären). Vi är ett glatt 
och engagerat gäng, men vi vill 
gärna bli fler.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss med förslag eller frågor. Vi har 
många förslag om hur Horred och Mark ska bli ännu bättre och vi 
berättar gärna om det för dig. 

Peter Landgren  
Ordförande 

Gröna möjligheter 

Horred behöver en sammanhållen och brett förankrad landsbygdspolitik. 
Det behövs investeringar snarare än skattesänkningar.  

Möjligheter i arbetsliv och boende 

Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av 
välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder i Horred är också en 
grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. 

Möjligheter till bra kommunikation 

Hela Horredsbygden ska ha ett väl utbyggt fibernät. Riksväg 41 blir tryggare 
med 2+1 hela sträckan mellan Borås och Varberg och med förbifarter där 
det behövs. 

Möjligheter i unga år 

Konkurrens ska ske med kunskap, inte låga löner och sämre 
anställningsvillkor. Därför ska skolresultaten vändas, rekryteringsgapet på 
arbetsmarknaden slutas och nya innovationer tas fram.  

Möjligheter på ålderns höst 

Markborna ska tillförsäkras en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög 
kvalitet. Därför ska fler anställas inom äldreomsorgen. Kunskap och 
kompetens ska utvecklas. Det ska byggas fler äldreboenden och vinstjakten i 
vård och omsorg ska stoppas. 

Goda möjligheter till integration och delaktighet 

Genom språk, utbildning och bostad blir vägen till arbete kortare. En väg 
som också blir kortare genom ökad möjlighet till kompletterande utbildning 
i kombination med praktik och jobb. Nyanlända barn och ungdomar ska få 
bra utbildning och socialt stöd.  

• Genom att etablera kontakt med andra föreningar med verksamhet i 
Horredsbygden kan vi hitta gemensamma frågor och frågeställningar. 

• Genom att söka nya träffpunkter med och för ungdomar. 

• Genom att erbjuda våra medlemmar utbildning, t.ex.  i samband med 
medlemsmöten 

• Genom att fortsätta prioritera torgmöten och dialog med Horredsborna. 

• Genom ett aktivt deltagande i samhällsdebatten och kommunpolitiken. 


