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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 Tyresöfestivalen,
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 14
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
Ja. Vi tycker att grön integrering är viktigt och ett arbete med att förbättra förutsättningarna för detta
är centralt. Gröna stråk är betydelsefulla för att knyta ihop Tyresös grönområden och stärka de
biologiska spridningsvägarna.
2. Planera för två viltpassager (faunaportar eller ekodukter) vid Sidvallsvägen och Ridskolevägen
i samband med Tyresövägens utbyggnad?
Svar: Ja, Nej, Vet ej
Ja. Det har påbörjats ett arbete med viltpassage vid Sidvallsvägen. Att underlätta för vilt att passera
vägar minskar risken för olyckor och säkerställer djur och naturlivet.
3. I samband med utbyggnad av Tyresövägen förse den med separat fil för kollektivtrafik?
Svar: Ja, Nej, Vet ej
Ja. Just nu byggs ett tredje körfält på Tyresövägen. Ett beslut om det ska vara låst till kollektivtrafik
måste tas med bred politisk enighet. Vi anser att det är rimligt att det tredje körfältet i alla fall under
rusningstid används för bussar, men även sådana beslut bör tas med bred enighet. Vi
Socialdemokrater tycker att det ska löna sig att åka kollektivt. Kommunen som helhet har ett uppdrag
att ställa om till mer kollektiva transportmedel för att klara av trafiksituationen.
4. Genomföra att väsentlig närnatur (barnens skogsdungar) bevaras i samband med
förtätningsprojekt?
Svar: Ja, Nej, Vet ej
Ja, vi värnar om att grönområden ska bevaras i nya projekt, samt att de som finns till så stor del som
är möjligt ska bevaras. Vi vet att grönområden inte får ligga längre än 300 meter från hemmet för att
människor ska använda dem regelbundet.

5. Verkställa planerna på en masshantering på den delvis skyddade jordbruksmarken vid
Storängen?
Svar: Ja, Nej, Vet ej
Nej. Vi vill stoppa masshanteringsplatsen vid Storängen. Det kommer dock att behövas en
masshanteringsplats i och med utbyggnaden av infrastruktur på halvön. Frågan behöver fortsätta
utredas för att hitta bättre placering.
6. Bilda ett parlamentariskt miljö/klimatråd? (Vi föreslår ett Miljö-Klimatråd i Tyresö med
deltagare av forskare, politiker, tjänstepersoner och föreningsliv, jämför med tillgänglighetsrådet.
Vi hoppas på en egen samlad funktion för natur-, ekologi- och klimatfrågor).
Svar: Ja, Nej, Vet ej
Ja, vi tror att ett miljöråd kan skapa bättre förutsättningar för ett utökat miljöarbete i kommunen och
fungera rådgivande vid byggnationer och andra beslut som kan påverka miljön. Vi lovar att inför ett
miljö/klimatråd om vi vinner valet 2018.
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.
Ja. Att säkerställa biologiska spridningsvägar hänger samman med vår vilja att säkerställa nuvarande
grönområden och inte förvisa ekotjänster endast till större grönområden utan att integrera bebyggelse
med grönytor.
8. Bevara och rusta kulturmarkerna och torpen på Rundmar?
Svar: Ja, Nej, Vet ej.
Ja. Under 2018 utreds det framtida nyttjandet av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen.
Det är särskilt viktigt med beaktande av att kommunen under Moderaternas styre inte i tillräckligt hög
omfattning tagit hand om de torp och kulturfastigheter som finns på ett tillfredsställande sätt. Som
exempel kan nämnas Rundmars gård där det saknas en plan för att hålla betesmarkerna öppna, något
som vi vill ska utredas hur det kan göras på bästa sätt.
9. Stoppa anläggandet av nya konstgräsplaner i Tyresö tills det finns nya material/metoder
som inte skapar miljöproblem?
Svar: Ja, Nej, Vet ej.
Vet ej. Behovet av fler spontanidrottsytor är stort i Tyresö. Om det finns det sätt att hindra
spridningen av granulat i naturen som gör att konstgräs fortfarande skulle kunna vara ett alternativ
skulle vi ställa oss bakom det.
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. Klimatpåverkande utsläppen i Tyresö ska minska med 50% till 2030, jämfört med 1990.
2. Vi vill att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram. Det måste bland annat ha fokus på de
konsumtionsbaserade utsläppen som vi Tyresöbor genererar. Vi vill införa ett
konsumtionsbaserat miljömål, för att förtydliga hur stora koldioxidutsläpp vi Tyresöbor
genererar.
3. Vi vill snabbast möjligt gå igenom alla kommunens lokaler för att minska energiförbrukningen
genom modern teknik, såsom solceller och solpaneler på tak.
Vilka 3 övriga miljöfrågor (förutom klimatfrågan) tycker ert parti är de viktigaste?
1. Öka andelen ekologiska produkter vid kommunens inköp. 2020 ska 50% vara ekologiskt.
2. Ta krafttag för att förverkliga idén om giftfria förskolor och giftfria lokaler.
3. Vi vill underlätta framväxten av delningsekonomi.
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

Bättre miljöarbete för en bättre framtid
Att miljöutmaningen är en av vår samtids största utmaningar är ett grundfundament för
socialdemokratin. Vi behöver arbeta aktivt och snabbare för att nå ett hållbart samhälle, globalt,
nationellt, regionalt och lokalt. I det arbetet är kommunpolitiken ett viktigt verktyg för
utvecklingen. Vi vill att Tyresö ska bli en fossilfri kommun.
Att vara klimatsmart behöver inte kosta skjortan. Tyresö kommun och Tyresö Bostäder ska vara
föredömen gällande förnyelsebar energi. Vi Socialdemokrater vill snabba på en genomgång av alla
kommunens lokaler för att minska energiförbrukningen genom modern teknik, såsom solceller
och solpaneler på tak.
Vi Socialdemokrater vill höja ambitionerna för miljöarbetet i kommunen och det behövs göras
nu. Vi vill att minst 50 % av alla inköp kommunen gör ska vara ekologiska till 2020, det är ett
viktigt steg på vägen till att bli en ekologiskt hållbar kommun. Vi vill också att Tyresö ska ansöka
om att bli en ”Fair Trade-city”.
Vidare visar forskningen att det finns stora problem med gifter i vardagen och mikroplaster i
naturen. Här måste vi arbeta hårdare och vi Socialdemokrater vill att alla kommunens lokaler på
sikt ska vara giftfria. Vidare måste vi arbeta för att minska utsläppen av mikroplaster, där våra
konstgräsplaner är en av bovarna. Därför vill vi att alla nyanlagda konstgräsplaner ska ha
miljövänligt granulat.
Ett område där det finns utvecklingspotential är delningsekonomi. Rätt använt finns det stora
möjligheter att hitta goda miljövinster. En förutsättning för att delningsekonomin ska ha en roll i

samhället är att den även är socialt hållbar. En välfungerande delningsekonomi skapar hållbara
miljövinster men får aldrig gå ut, vare sig direkt eller indirekt, över arbetsrätt eller tryggheten på
arbetsmarknaden.
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi stimulera en högre grad av källsortering i kommunen.
En mer välfungerande tömning av avfallsstationerna samt kommunalt stimulerad hantering av
matavfall är två saker vi vill arbeta för. Det ska också vara lätt att transportera sig klimatsmart,
därför vill vi stötta både inrättandet av en bilpool och en båtpool för att stötta gemensamt
resande. Vi vill också underlätta pendling med cykel. Därför måste cykelvägarna bättre knytas
ihop med resten av regionen.
I en storstadsregion är det möjligt att minska de direkta koldioxidutsläppen genom smarta
lösningar. Samtidigt ökar de konsumtionsbaserade utsläppen som vi genererar. Vi vill införa ett
konsumtionsbaserat miljömål, för att förtydliga hur stora koldioxidutsläpp vi Tyresöbor
genererar.

Prioriterade åtgärder;
✓ Klimatpåverkande utsläppen i Tyresö ska minska med 50% till 2030, jämfört med 1990
✓ Minst 50 % av kommunens inköp ska vara ekologiska innan 2020
✓ Strategi för att ställa om kommunens lokaler så att dessa blir giftfria

Miljöutmaningen behöver mötas;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ansöka om att bli en ”Fair Trade-city”
Nya konstgräsplaner ska vara fyllda med miljövänligt granulat.
Införa ett konsumtionsbaserat miljömål
Uppmuntra inrättandet av en bilpool
Uppmuntra inrättandet av en båtpool
Öka naturvården av Öringesjön
Upprätta kommunala lösningar på socialt hållbar delningsekonomi
Minska energianvändningen i kommunens lokaler, genom ett strukturerat miljöarbete.
Kommunala hus byggs med modern teknik som ger ett tillskott av energi
Stimulera utbyggnaden av solcellslösningar, främst på kommunala byggnader
Kommunalt stimulerad matavfallshantering
Bättre avtal för tömning av avfallsstationerna

