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Att Timrå ska bli de ungas kommun genom att satsa 
på skolan så att alla barn och unga får möjlighet att 
utvecklas och vara sig själv.

Underlätta vägen in i arbetslivet och samhället samt 
skapa en arbetsmarknad fri från diskriminering.

Bredda näringslivet och företagandet genom att ska-
pa goda förutsättningar för entrepenörskap.

Att äldreomsorgen ska prioritera en helhetssyn för 
individen med hänsyn till bakgrund och vårdbehov.

Främja kultur- och fritidsverksamheten för att där-
med bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö. 

Minska miljöpåverkan från transporter och utöka kol-
lektivtrafiken så att det blir lättare att gå, cykla och 
åka buss.

Skapa ett långsiktigt hållbar energiförsörjning.

VI VILL i timrå

• Genom att minska storleken på barngrupperna 
och öka vuxentätheten inom barnomsorgen.

• Genom att ge lärarna mer tid med elever och 
undervisning.

• Genom att uppmuntra olika synsätt och peda-
gogiska idéer inom skolan.

• Genom att förse alla elever med god, närings-
riktig, ekologisk och närodlad skolmat.

• Genom att stödja kreativa näringar och utveck-
la eko- och fisketurismen.

• Genom att främja egna företagsverksamheten 
i Timrå, framförallt i framtidsbranscher som 
miljöteknik, lokalt produceradförnybar energi 
och gröna näringar.

• Genom att arbeta för att det alltid ska finnas en 
väg tillbaka in i samhället för människor som 
hamnat utanför det sociala och ekonomiska 
systemet.

• Genom att arbeta för att fler trygghetsboenden 
byggs i Timrå.

• Genom att låta de äldre vara delaktiga i planer-
ing och beslut.

• Genom att utveckla ett system med färdtjänst 
och sjukresor så att resenären kan bli hämtad 
av chauffören i ett bekvämt utrymme vid  t.ex. 
vårdcentralen.

Hur?



• Genom att främja det aktiva friluftslivet.
• Genom att prioritera barn- och ungdom-

skultur och läsfrämjande verksamhet.

• Genom att göra satsningar på gång- och cykel-
vägar i sammanhållna stråk.

• Genom att införa busskort med lågpris för 
barn och ungdom.

• Genom att utveckla infrastrukturen för elfor-
don och biodrivmedel. 

• Genom att alla möjliga fordon av offentli-
ga verksamheters fordonsflotta ska drivas av 
förnybar energi till 2020.

• Genom att vindkraftsutbyggnad sker med 
miljö vänlig och social hänsyn.

• Genom att avfall från offentliga verksamheter 
ska vara väl sorterad och organiskt avfall ska 
separeras för biogasproduktion.

• Genom satsningar på utbyggnad av solenergi.
• Genom att tillämpa ersättnings-  och försik-

tighetsprinciperna vad gäller kemiska och 
biotekniska produkter. Det innebär bl.a. att 
det minst miljöpåverkande alternativet alltid 
ska användas vid t.ex. rengöring och städning.

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse 
som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv 
utan att försämra förutsättningarna för kommande gen-
erationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, 
med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill 
vara en röst för dem som inte kan göra sig hörda.

Denna solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska syste-

met
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med världens alla människor

Varje människa har rätt att vara och växa till den indiv-
id som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter 
berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställhet är 
grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi 
skapa framtidstro och livskvalitet. 

Hur?

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin.
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göra sig hörda.
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mp.se/timra

facebook.com/mptimra

Läs mer på

#kan-
dulova

timra@mp.se

st.nu/kandulova/timra eller
dagbladet.se/kandulova/timra

kontakta oss

Träffa oss och samtala om timrås framtid
Har du synpunkter gällande styrningen av 
lärosäten i Timrå kommun? Eller kanske 

äldeomsorgen? Har du tankar kring energi, 
klimat och hållbarutveckling? 

Miljöpartiet de gröna vill träffa dig, hos er eller 
hos oss, för att samtala om Timrås framtid.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin.

Har du synpunkter gällande styrningen av 
lärosäten i Timrå kommun? Eller kanske 

äldeomsorgen? Har du tankar kring energi, kli-
mat och hållbarutveckling? 

Miljöpartiet de gröna vill träffa dig, hos er eller 
hos oss, för att samtala om Timrås framtid.
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