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Berg

A        Hållbar framtid med förnybar energi. 
         För trettio år sedan kom hälften av Sveriges energianvändning från fossila källor, i dag
         är andelen en knapp tredjedel. Störst är bioenergin som nu levererar mer än dubbelt så
         mycket som kärnkraften. Berg bidrar redan i dag till utvecklingen med biobränslen från
         skogen och el från vattenkraft. Miljöpartiet verkar för att skatteintäkter från vindkraften
         ska tillfalla berörda kommuner och att kringboende alltid ska erbjudas delägande. 

         Vi vill att kommunens jordbrukare ska uppmuntras att bygga fler biogasanläggningar.
         Satsningar på solenergi ska underlättas, bland annat med hjälp av snabbare, billigare och
         enklare tillståndsgivning. 

         Miljöpartiet är i frontlinjen för att stoppa miljöfarlig brytning av bland annat uran vid
         Storsjöns strand. Målet är en bättre framtid för våra barn och fortsatt levande bygder
         som inte är beroende av dyr fossil energi och kärnkraft.

A        Berg behöver bilar, vägar och hållbara drivmedel.
         En modern landsbygd behöver bilar även när oljesamhället fasas ut, därför vill vi satsa
         på förnybara bränslen och el som drivmedel.

         Moderna elbilar och laddhybrider är bekväma, effektiva och ofta ekonomiskt motiverade
         redan i dag. Laddinfrastruktur finns i form av motorvärmaruttag och kommunens
         energibolag har investerat i två snabbladdare. Vi vill ha snabbladdningsstationer i varje
         tätort och att kommunens egen bilflotta ska gå helt på el eller förnybara drivmedel senast
         år 2025.

         Samtidigt ska kommunens kollektivtrafik och tillgängligheten för personer med
         funktionsnedsättning utvecklas.

         En ny väg mellan Sannsundsbron och Vallsundsbron kan bli en viktig
         framtidsinvestering. Miljöpartiet i Berg vill att sammantagna konsekvenser för
         samhällsekonomi och miljö ska utredas i samarbete med Östersund.

A        Politiken ska bjuda in, inte stänga ute. 
         Alla som bor i Berg ska uppmuntras att ta del av vad som pågår och planeras i
         kommunhuset. Sammanträden och diskussioner ska i normala fall vara öppna för
         allmänheten och allmänna handlingar ska vara lättare att hitta än i dag. 

         Människors kunskaper och erfarenheter ska välkomnas – inte avvisas. Det ska ske både
         genom direkt dialog och via nya digitala diskussionsfora i kommunens regi. Öppenhet
         motverkar svågerpolitik.

A        Hälsosamma livsmedel från lokala leverantörer.
             Bergs skola och omsorg ska servera mat från lokala leverantörer. I dag utestängs
         kommunens klimateffektiva jordbrukare och småskaliga livsmedelsproducenter på grund
         av upphandlingsregler som gynnar storskalighet – det vill vi ändra på. Sund djurhållning
         och korta transporter ska prioriteras, mat ska inte fraktas långt i onödan. På köpet får vi
         lokala arbetstillfällen, öppna landskap och en attraktivare kommun.

A        Bergs tätorter och byar behöver varandra.
             Vi är stolta över ”Sveriges mest landsbygdsboende kommun”, och vill verka för
         kommunal service och fungerande infrastruktur för alla. Skolan ska anpassas efter var
         barnen finns – inte efter vad som är mest praktiskt för politiker och tjänstemän.
         Självklart ska även äldreboenden finnas där de behövs.

A        Låt eleverna få tillbaka sina lärare.
         Vi behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill
         se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar.
         Varje skola i Berg ska få tillbaka sin möjlighet att organisera sin verksamhet och
         arbeta med eget budgetansvar.

                                                  A        Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd.
                                                                                Det senaste decenniets förändringar av förmögenhetsskatten,
                                                        fastighetsskatten och försämringarna i trygghetssystemen har
                                                        flyttat resurser från landsbygden till storstäderna. 14 000
                                                        statliga jobb har försvunnit från Sverige utanför storstäderna.
                                                        Miljöpartiet vill vända denna trend och återuppbygga
                                                        grundläggande samhällsservice såsom utbildning, post, polis
                                                        och bredband i hela landet.

Gå och rösta den 14 september, din röst gör skillnad!

A        Bergs nyanlända är en resurs.
            Berg blir en ännu mer livskraftig kommun om våra              
            nyanlända kan bli bofasta. För det krävs arbetstillfällen och
             en meningsfull fritid. Många nyanlända kommer från
             länder med stark entreprenörsanda och företagsamhet,
             vilket kan berika och komplettera det företagande vi redan
             har.

         Kommunen ska göra riktade insatser för att ta tillvara de
             nyanländas kompetens, och med stöd av vårt aktiva
             föreningsliv bidra till en inspirerande fritid.



1.    Eva Simonsson, 62 år, sjuksköterska, Vigge
2.    Olle Schubert, 45 år, företagare, Persåsen
3.    Karin Melinder, 66 år, folkhälsovetare, Åsarna
4.    David Bell, 66 år, översättare, pensionär, Hackås
5.    Knut Östman, 57 år, företagare, Hackås
6.    David Wikner, 45 år, företagare, Persåsen
7.    Alice Schubert, 18 år, studerande, Persåsen
8.    Alf Lundin, 59 år, informatör, Kövra
9.    Nina Hedlund, 45 år, lantbrukare, Myrviken
10.  Pietro Rödin, 58 år, skuldrådgivare, Lillsved
11.   Sonja Wredendal, 54 år, systemutvecklare, Persåsen

Fr.v. David Wikner, Alice Schubert, Eva Simonsson, Karin Melinder, David Bell, Olle Schubert

Val till kommunfullmäktige
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