Vi bygger Kode starkt!
Kode står för god boendemiljö genom goda kommunikationer och bra
samhällsservice. Kode är omgärdat av en vacker och unik landsbygd som
präglas av det kustnära jordbruket. Detta är vår utgångspunkt för
utvecklingen av Kode. VA-försörjningen har högsta prioritet eftersom det
är en av grundförutsättningarna för Kodes fortsatta utveckling. Vi gör därför allt för att lösa VA-frågan som
möjliggör för boende att utveckla sina bostäder.

Skolan. Vi vill som enda parti snabbt planlägga en ny skola med högstadium i Kode som inkluderar en
idrottshall. Det försökte vi driva igenom i kommunfullmäktige redan våren 2013 men fick tyvärr inte
majoritet för förslaget. En F-9 Skola anser vi ytterligare stärker Kodes goda kärnvärden. De gamla
skolbyggnaderna ser vi gärna omvandlas till hyresrätter. Vi kommer att fortsätta att bygga ut förskolan så att
tillgången på platser motsvarar behovet. Ett Högstadium är en möjliggörare för ett lokalbibliotek.

Bostäder. För att trygga en god service vill moderaterna satsa på egnahemsbyggandet i Kode med omnejd.
Vi vill under denna period skapa förutsättningar för nya bostäder i området och ta bort onödiga hinder och
begränsningar vad gäller bostadsytor. Statsministern har aviserat förenklat regelverk.

Kommunikationer var 15:e minut. Kode har en stor fördel med Bohusbanan. Tillsammans med Orust,
Tjörn, Stenungsund och Uddevalla arbetar vi hårt gemensamt för att höja Bohusbanans kapacitet. Den första
satsningen är plattformsförlängningar som höjer personkapaciteten på banan med 64%. Nästa steg är att
kunna öka turtätheten genom en ny mötesplats i Grohed. Sista steget i utbyggnaden kan komma på plats
efter att Västlänken är färdigställd med dubbelspår Göteborg–Stenungsund. Stationssamhällena är särskilt
utpekade som viktiga tillväxtområden i utvecklingen av arbetsmarknadsregionen Stor-Göteborg.

Cykelbanor. Vi fortsätter att prioritera utbyggnaden enligt tidigare planering. Vi tror på expansion i Aröd
och en cykelbana mellan centralorten och Aröd som möter denna expansion. Vi arbetar också efter att varje
kommundel ska byggas ihop via ett cykelbanenät som för Kodes del innebär cykelväg till Kareby.
Vi vill uppnå ett attraktivt och resurseffektivt Kode genom:






F-9 skola enligt vårt förslag med ny idrottshall
Fler bostäder inklusive fler hyresrätter
Effektivisera VA-utbyggnaden
Satsning för ökad kapacitet på Bohusbanan
Lösa trafikfrågan vid järnvägsövergången.

Några av våra lokala politiker i Kode

Marcus Adiels

Charlotta Windeman

Jocke Segerlund

Tommy Ohlsson

Ann-Mari Zackrisson

