
 
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, definitivt! Liberalernas har historiskt värnat Tyrestakilens bevarande, och vi vill 

göra det som går för att stärka densamma. På 70-talet motsatte sig dåvarande Folkpartiet 

utbyggnaden av Petterboda industriområde, som blev ett stort ingrepp i kilen. På senare år 

har vi stoppat utbyggnaden av tennisbanor i kilen vid rackethallen. Och högaktuellt är att 

återskapa den del av kilen som nu olyckligtvis blivit en del av kalhygget vid Hedvigslunds 

trafikplats.  

 

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

i samband med Tyresövägens utbyggnad?  

 

Svar: Ja, självklart! När Tyresövägen får ett tredje körfält, ska vi givetvis passa på att 

underlätta spridningen av djurlivet mellan Erstaviksområdet och Alby-Tyresta.  

 

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

 

Svar: Ja, vi liberaler anser att det tredje körfältet lämpligast utformas som ett 

kollektivtrafikkörfält. På så sätt motiverar det till att ta bussen och lämna bilen hemma, 

något som gynnar både miljön, restiden i kollektivtrafiken och faktiskt även de kvarstående 

bilpendlarna. 

 

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

ningsprojekt?  

Svar: Ja, mycket viktigt! Det var Liberalerna som uppmärksammade övriga partier på att 

förslaget med ny förskola på den sista centrumnära skogsdungen vid Sikvägen inte var 

särskilt lyckat. Istället blir det nu en ny förskola vid Akvarievägen. Därmed blir 

skogsdungen kvar till glädje för barnen i centrumområdet. 

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

Storängen?  

Svar: Nej, absolut ingen masshantering på Storängen! Liberalerna vill inte offra unik 

åkermark för att utsätta Tyresta nationalpark, bebyggelsen i Raksta och båtklubbarna vid 

Uddbyviken för buller, stendamm och tunga transporter. 

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, vi liberaler kan tänka oss att pröva ett miljöråd i någon form. Gärna med 

inspiration från föreningsrådet för Alby eller funktionshindersrådet och pensionärsrådet. 

 

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, vi ser till att börja med gärna att kommunen tar fram en långsiktig strategi för att 

stärka de biologiska spridningsvägarna och ekosystem-tjänsterna. Först därefter kan vi ju 

ta ställning till i vilken takt och i vilken grad den kan genomföras. Men i grunden är vi 

positiva till detta. 

8. Bevara och rusta kulturmarkerna och torpen på Rundmar?  

Svar: Ja, och inte bara Rundmar och dess kulturmarker bör bevaras och rustas. Det gäller 

även torpen som kommunen äger i Tyresta naturreservat, alltså Karlberg och Grändalen, 

samt även Skansenstugan. 

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

inte skapar miljöproblem?  

 

Svar: Nej, det är angeläget för föreningslivet och skolorna att vi fortsätter utbyggnaden av 

konstgräsplaner i kommunen. Däremot vill vi endast se miljövänliga granulat av t ex kork 

eller kokos på våra nya konstgräsplaner. Tekniken finns redan, därför behöver vi inte 

stoppa anläggandet av nya konstgräsplaner. Efterhand bör också granulatet på befintliga 

konstgräsplaner bytas ut mot miljövänliga alternativ.  

 

 

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. Prioritering av kollektivtrafiken i alla avseenden. Utökad turtäthet, fler målpunkter, 

framkomlighetsåtgärder på Nynäsvägen, ett tredje kollektivkörfält på Tyresövägen, 

upprustad bussterminal i centrum och fler infartsparkeringar. Det måste bli mer attraktivt 

att ta bussen! 

 

2. Minskad energiförbrukning och energiåtervinning i våra kommunala verksamheter och 

anläggningar. Ny LED-teknik ger minskad energianvändning och är bättre för miljön även 

tack vare lång livslängd och avsaknad av miljöfarliga ämnen. Energiåtervinning av 

matavfall ska ske över hela kommunen. Även värmeåtervinning måste främjas, från 

exempelvis datahallar, våra ishallar och simhallen. 

3. Småskalig elproduktion ska underlättas genom förenklade bygglovregler. Ett första steg 

är att solpaneler på villatak kan sättas upp utan bygglov. 

 

 

 



 

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

 

1. Nybyggnation bör framförallt ske på mark som redan tagits i anspråk, för att bevara 

bostadsnära strövområden och produktiv jordbruksmark. 

 

2. Återskapa god ekologisk status i våra sjösystem och möjliggör fiskvandring från 

Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem. Huvudfåran från Uddby kraftverk ska flyttas 

tillbaka till Follbrinkströmmen, och kraftverket måste stängas. Dammarna vid Follbrinken 

och Nyfors ska rivas och ersättas med trösklar för att bibehålla vattennivåerna. 

 

3. Inom Tyresö kommun finns det idag sju naturreservat, inklusive Tyresta nationalpark 

och naturreservat som delvis ligger i kommunen. Men all värdefull och skyddsvärd natur är 

ännu inte skyddad. Liberalerna vill därför att Barnsjöskogen och Telegrafberget snarast 

ska inrättas som naturreservat. 

 

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  
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