Valmaterial 2010: Miljö

Miljö
Vänsterpartiet Nynäshamn

De nationella miljömålen ska utvecklas lokalt och ligga till grund för all kommunal
verksamhet liksom Agenda 21-arbetet. Målet är ett ekologiskt hållbart Nynäshamn där
hushållning med naturresurser och kretslopps-tänkande är självklart i all verksamhet.
Den planerade utvecklingen av våg- och vindkraftverk, samt andra miljövänliga energislag
är oerhört viktigt för att Nynäshamns ska bidra till att temperaturhöjningen på vår planet
ska hållas under 1,5 grader.
Samtliga fordon i den kommunala bilparken ska drivas med biogas eller annat hållbart
drivmedel senast 2014. Oljeeldningen måste ersättas med alternativa energiformer och
koldioxidutsläppen måste halveras innan 2020. Naturgasanvändning ska fasas ut och bytas
till lokalt producerad biogas. All kommunal verksamhet ska vara klimatneutral och
fossilbränslefri senast 2030.
Den enorma energi som solen ger ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. Teknikutvecklingen har
gjort att solceller numera är mycket mer effektiva än tidigare och för att minska
förbrukningen av fossil energi ska solceller installeras på alla kommunala byggnader.
Kommunen ska vara självförsörjande på energi senast 2050.
Vi uppmuntrar till att jordbruken ställs om för ekologisk odling. Vi vill underlätta för
odlarna att få avsättning för sina produkter i närområdet genom bättre kommunal
upphandling.
Skyddsklassningen av känsliga naturmiljöer ska fortsätta eftersom vi vill bevara kommunens
unika natur.
För att bidra till en bättre miljö i Östersjön ska kommunen vara pådrivande för att starta
musselodlingar i skärgården.
Tätorternas centrala delar ska gynna gångtrafik och cyklister av både folkhälsoskäl och
miljöskäl. Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt nät. Det
ska givetvis vara möjligt att cykla säkert mellan tätorterna. Gårdsgatorna i Nynäshamns
centrum fungerar inte eftersom bilister struntar i att lämna företräde och därför måste
centrum bli bilfritt.
Försök med eldrivna stadsbussar ska inledas under mandatperioden.
För att minska antalet bilar totalt ska bildande av bilpooler uppmuntras och utvecklas.

Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att:
• Solceller ska installeras på alla kommunala byggnader
• Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt
nät
• Försök med eldrivna bussar i stadstrafik
• Bilfritt i Nynäshamns centrum
• Uppmuntra och utveckla bilpooler
• Klimatneutralt byggande ska prioriteras
• Ny byggnorm, byt ut en del bilparkering till cykelparkering
• Kommunen ska vara pådrivande för att starta musselodlingar i skärgården
• Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn, hushållning med naturresurser och
kretsloppstänkande är självklart i all verksamhet

Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans
och rasism växer sig starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin
urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar.
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och
hur det ska förändras.
Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta oss:
Vänsterpartiet Nynäshamn
Skolgatan 1
149 20 Nynäshamn

nynashamn@vansterpartiet.se
℡

08-520 68175, 08-520 17242 (telefonsvarare)

Hemsida

http://nynashamn.vansterpartiet.se/

Youtube

http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
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Hej! Jag vill …
Vård efter behov

Gå med i Vänsterpartiet
Få mer info om Vänsterpartiet
Gå med i Ung Vänster
Få mer info om Ung Vänster
Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF)
I ett välfärdssamhälle ges vård efter
Namn………………………………….................
Adress……………………………………………

Svarspost

Postnr………… Ort……………………………...

110 221 700

Telefon……………………………………………

110 08 Stockholm

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste

