
Tyresö Naturskyddsförenings frågor till partierna  
inför valet 2018 
 
Kommer ert parti att: 

 M L C  S MP V 

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 miljö 
     målet nr 16 ” Ett  rikt växt- och djurliv”.).

Ja*  Ja* Ja Ja*  Ja*  Ja

2.  Planera för två viltpassager (faunaportar eller ekodukter) vid Sidvallsvägen och 
      Ridskolevägen i  samband med Tyresövägens utbyggnad?

Ja*  Ja* Ja & nej Ja* Ja* Ja

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

Ja*  Ja* Ja  Ja* Ja* Ja

4.  Genomföra att väsentlig närnatur (barnens skogsdungar) bevaras i samband med  
     förtätningsprojekt?

Ja* Ja* Ja Ja* Ja* Ja

5.  Verkställa planerna på en masshantering på den delvis skyddade jordbruks- 
      marken vid Storängen?

Nej*  Nej* Nej Nej* Nej* Nej

6.  Bilda ett parlamentariskt miljö/klimatråd?  
      (Vi föreslår ett Miljö-Klimatråd i Tyresö med deltagare av forskare, politiker, tjänste 
     personer och  föreningsliv, jämför med tillgänglighetsrådet. Vi hoppas på en egen  
     samlad funktion för natur-, ekologi- och klimatfrågor).

Nej*   Ja* Nej Ja* Ja* Ja

7.  Genomföra en långsiktig strategi för att stärka de biologiska spridningsvägarna  
     och ekosystemtjänsterna i kommunen?  
     (Biologisk mångfald är en miljöfråga som är lika viktig som klimatet, för vår över- 
     levnad. Den utgör den livsväv som består av alla levande arter och som gör våra  
     liv möjliga.)

Ja*  Ja* Ja Ja* Ja* Ja

8.  Bevara och rusta kulturmarkerna och torpen på Rundmar? Ja * Ja * Vet ej Ja * Ja Ja 
9.  Stoppa anläggandet av nya konstgräsplaner i Tyresö tills det finns nya material/ 
     metoder som inte skapar miljöproblem?

Ja* Nej* Ja Vet ej Ja* Ja

 
Vilka är de tre viktigaste klimatåtgärderna som ert parti kommer att driva under 
kommande mandatperiod?

En snabb och smidig 
kollektivtrafik* 

Miljövänligare trans-
porter* 

Bygga med högsta 
miljöklass*

Prioritering av  
kollektivtrafiken* 

 
Minskad energiför-

brukning* 
 

Småskalig elproduk-
tion ska underlättas* 

Renare  
Östersjö

 
Pendling

 
Klimatsmart  

byggande

Klimatpåverkande 
utsläppen minska 

med 50% till 2030* 
 

Miljöprogram för 
kommunen* 

 
Minska energiför-

brukningen*

Ställa om trafiken*

Mer förnybar energi i 
kommunen*

Hållbart byggande*

100 % förnybar energi 
2050*

 
Konsumtionsutsläppen 

av växthusgaser 
- mål:  0 % 2040* 

 
Ekol. hållbar kollektiv-

trafik & transp.system*

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

Bygga ut vatten  
och avlopp*  

Enklare energiomställ-
ning för enskilda* 

 
Det gröna Tyresö* 

Bevara nära ströv- 
områden och produk-

tiv jordbruksmark* 
 

God ekologisk status  
i våra sjösystem* 

 
Fler naturreservat*

Bevara och utöka de 
biotopiska värdena* 

Öppna upp för egna  
vattenreningssystem 

för privata ägare* 

Bruka / odla ängar  
som förr i tiden*

2020 ska 50%  
av kommunens  

inköp vara  
ekologiskt* 

 
 Giftfria förskolor  

och  lokaler* 
 

Underlätta  
delningsekonomi*

Biologisk mångfald
 

Kemikaliefrågorna 
inklusive mikroplast

 
Ekosystemtjänsten  

”tillgång till naturen” 
som upplevelse, 

närnatur

Bygga miljöanpassat  & 
förnyelsebar energi*

Stoppa utsläpp av 
bekämpningsmedel och 

mikroplaster*

Bevara den biologiska 
mångfalden och  

grönstråken.*

  
OBS! Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarade tyvärr inte på enkäten.

*  Fullständiga kommentarer på frågorna och svaren från partierna finns att läsa på vår hemsida tyreso.naturskyddsforeningen.se


