
 

Tyresö Naturskyddsförenings frågor till partierna inför valet 2014 

 M FP KD  S MP V 

1.  Kommer Ert parti verka för att förstärka Tyrestakilens Svaga Samband? 
      T ex genom flytt av bussdepån och anläggande av ny faunaport under Tyresövägen.

Ja * Ja Ja Vet ej * Ja Ja 

2.  Kommer Ert parti verka för bildandet av ett nytt Naturreservat vid Barnsjön-Gammelströmmen-Prästängen-Wättingestråket? Ja * Ja Ja Vet ej * Ja Ja * 

3.  Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för vidareutveckling av Tyresös nya Grönstrukturplan så att de åtgärder  
     som föreslås i planen kan genomföras?
     T ex föreslagna inventeringar, utredningar, kartläggningar och analyser samt framtagning av nödvändiga strategier, riktlinjer   
     och åtgärdsprogram.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

4.  Kommer Ert parti verka för ”Ekologisk Allemansrätt”? 
      D v s  Alla som bor i Tyresö kommun skall ha lättillgänglig tillgång till naturområden inom 300 meter från där de bor. Jämför 
      med Boverkets rekommendation ”Bostadsnära Natur”. Detta kan ses som en strategisk strävan i kommunens folkhälsoarbete.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

5.  Kommer Ert parti verka för att en övergripande strategi och plan för alla vattenmiljöer i kommunen tas fram? 
      T ex genom tillsättande av en vattenstrateg som i Haninge kommun.

Ja * Ja Ja Ja * Ja Ja 

6.  Kommer Ert parti verka för att all ny bebyggelse inom projektet NTC-Norra Tyresö Centrum får hög mätbar Grönytefaktor? 
      Grönytefaktor= Ekologisk effektiv yta/Hela fastighetens yta. Gärna 0,6 eller högre värde. Ju högre värde, desto högre andel  
      gröna markytor, vegetationstak och i vissa fall även vegetationsbeklädda fasader. Höga värden syftar till att säkra en framtida  
      funktionell grönska d.v.s. ekosystemtjänster.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

7.  Kommer Ert parti verka för införandet av ett Naturvårdsråd i kommunen? 
      Liknande det som finns i Nacka kommun. Där politiker, förvaltningar och intresseorganisationer möts minst 2ggr/år. Detta 
      skapar ett upparbetat kontaktnät.

Vet ej * Ja * Vet ej Ja Ja Ja 

8.  Skall Tyresö Kommun verka för att öka konsumtionen av kravmärkta ekologiska livsmedel i skolor och förskolor?  
      Från dagens 25% till 100% senast år 2023. Vilket, förutom att barnen får i sig mindre gifter, innebär att matproducenter kan  
      ställa om till Eko-odling och därmed minska övergödning och påverkan av våra vatten. Som i Uppsala, Malmö och Lund. 

Ja * Ja * Ja Ja * Ja Ja 

9.  Vill Ert parti verka för att det påbörjade arbetet i kommunens förskolor för projektet ”Giftfria förskolor” fortsätter för  
      att vara klart till sommaren 2015? 

Ja * Ja Ja Ja * Ja Ja 

10. Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för att Tyresös park- och naturområden sköts så att deras värden och  
       funktioner bibehålles och stärks. Bl.a så att igenväxande natur- och kulturmarker kan hållas öppna och stora ekar friläggas? 

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

11. Kommer Ert parti verka för en utökning av den naturpedagogiska verksamheten i kommunen?  
       T ex genom utökning av Naturskolan och permanentning av naturguidningarna 

Ja * Ja Vet ej Ja Ja Ja 

OBS! Centerpartiet och Sverigedemokraterna svarade tyvärr inte på enkäten

*  Kommentarer på frågorna /svaren från partierna finns att läsa på vår hemsida tyreso.naturskyddsforeningen.se


