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Hej alla partierna i Tyresö! 

Valet närmar sig och vi vill gärna ställa några frågor till er som vi hoppas ni vill besvara.  

För att kunna redovisa era svar i vårt höstprogram till våra 1.800 medlemmar och på Tyresö-

festivalen, behöver vi ha era svar senast v.32. 

 

 

Naturskyddsföreningens frågor till Tyresös partier inför valet 2018 

Inför valet 2014 besvarade ni 11 frågor från oss (se bilaga). Nu undrar vi: Vad har hänt sedan 

dess, vilka åtgärder har ni vidtagit? Redogör kortfattat. (Utelämna fråga 4 och 6). 

 

Inför detta val undrar vi om ditt parti kommer att: 

1. Återuppta det regionala samarbetet om Tyrestakilens "Svaga Samband"? 

(Vi vill att arbetet fortskrider med vårt gemensamma pilotprojekt "Stärka svaga samband 

och ekosystemtjänster i Tyrestakilen" för att uppnå det nationella miljömålet nr 16 "Ett 

rikt växt- och djurliv”.) 

Svar: Ja, Nej, Vet ej 

 

2. Planera för två viltpassager (faunaportar eller ekodukter) vid Sidvallsvägen och Ridskole-

vägen i samband med Tyresövägens utbyggnad?  

Svar: Ja, Nej, Vet ej 

 

3. I samband med utbyggnad av Tyresövägen förse den med separat fil för kollektivtrafik? 

Svar: Ja, Nej, Vet ej 

4. Genomföra att väsentlig närnatur (barnens skogsdungar) bevaras i samband med förtät-

ningsprojekt?  

Svar: Ja, Nej, Vet ej 

 

5. Verkställa planerna på en masshantering på den delvis skyddade jordbruksmarken vid 

Storängen?  

Svar: Ja, Nej, Vet ej 

 

6. Bilda ett parlamentariskt miljö/klimatråd? (Vi föreslår ett Miljö-Klimatråd i Tyresö med 

deltagare av forskare, politiker, tjänstepersoner och föreningsliv, jämför med tillgäng-

lighetsrådet. Vi hoppas på en egen samlad funktion för natur-, ekologi- och klimatfrågor). 

Svar: Ja, Nej, Vet ej 
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Nej
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7. Biologisk mångfald är en miljöfråga som är lika viktig som klimatet, för vår överlevnad. 

Den utgör den livsväv som består av alla levande arter och som gör våra liv möjliga. 

Vi frågar därför: Kommer ni att genomföra en långsiktig strategi för att stärka de 

biologiska spridningsvägarna och ekosystem-tjänsterna i kommunen?  

Svar: Ja, Nej, Vet ej. 

 

8. Bevara och rusta kulturmarkerna och torpen på Rundmar? 

Svar: Ja, Nej, Vet ej. 

 

9. Stoppa anläggandet av nya konstgräsplaner i Tyresö tills det finns nya material/metoder 

som inte skapar miljöproblem? 

Svar: Ja, Nej, Vet ej. 

 

Vi undrar också: 

För att nå de nationella miljömålen (sverigesmiljomal.se), hur ser färdplanen ut? 

 

Skriv de 3 viktigaste klimatåtgärderna som ert parti kommer att driva under kommande 

mandatperiod. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Vilka 3 övriga miljöfrågor (förutom klimatfrågan) tycker ert parti är de viktigaste?  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Vi hoppas att miljöfrågorna får större plats inför valet och ser fram emot era svar! 

Skicka svaren till: solveig.dahl10@gmail.com och kjell.b.borgstrom@gmail.com. 

 

 

Vänliga sommarhälsningar 

Tyresö 2018.06.25 

Naturskyddsföreningen Tyresö  

gm Solveig Dahl och Kjell Borgström 

Ja

Vet inte

Ja

Renare Östersjö

Pendling 

Klimatsmart byggande

Bevara och utöka de biotopiska värdena

Öppna upp för hantering av egna vattenreningssystem för privata ägare

Bruka och odla ängar jord som förr i tiden 
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