
för ett hållbart värmdö
i dag och i framtiden

Ett valmanifest för ett Värmdö där klimatet och miljön  

inte tar skada, våra skolor får de resurser de behöver och  

människor i alla åldrar kan leva ett fullgott och aktivt liv.

hur vill  
miljöpartiet 

utveckla Värmdö?
öppna och läs!



max ljungberg,  
Ma-No-Tk-lärare, Skevik

”Samarbete för 
mänskligare  
samhälle och 
bättre skola”

hanna thorell,  
Konsult, Betsede

”Jag vill arbeta 
för ett hållbart 
Värmdö!”

Malin Åberg AAs,  
skribent, norra lagnö

”Fossilfritt Värmdö 
snarast möjligt.”

filip joelsson,  
Trebarnsfar, Torsby

”Ge Värmdö en 
grön ledning,  
för framtidens 
skull!”

Frida Axiö,  
egenföretagare, Ingarö

”Ett Värmdö för alla   
 – med omtanke  
om varandra och 
om vårt klimat.”

Klimat
Vår planet har feber. Klimatförändringarna går allt snabbare.  
Vi behöver ställa om till förnybar energi. Därför har Miljö partiet 
drivit på inköp av vindkraftverk och energi effektivisering av 
kommunens fastigheter. Kommunen har även börjat samla in mat
avfall, som blir biogas. Men vi är långt ifrån det kretsloppsanpassade 
fossilfria samhället och vill få ditt mandat att ta fler steg!

• Mer förnybar energi i Värmdö!

• Fler infartsparkeringar och 
cykelparkeringar i anslutning 
till busshållplatser.

• Nybyggnation i Värmdö ska 
vara hållbar och energieffektiv. 

• Mer ekologiskt, mindre kött, 
godare mat och mindre mat
svinn i skola och omsorg.

• Kommunens fordon ska gå på 
förnybara bränslen senast 2018.

• Bättre infrastruktur för 
hållbara transporter genom 
fler laddstolpar och minst en 
biogasmack i Värmdö.

• Ekonomiska morötter  
till den klimat  
smarte! Till exempel  
lägre taxa för den  
som sorterar matavfall.

• Fler bilpooler och  
mera sam åkning.

Vatten och Miljö, särskilt Östersjön
Rent vatten är livsviktigt! Östersjön är ett innanhav som mår dåligt. 
En snabb utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt hållbara 
enskilda lösningar i skärgården är det bästa sättet att minska utsläp
pen och skydda vårt grundvatten. 

• Snabbare utbyggnad av kom
munalt vatten och avlopp. 

• Stimulera till utveckling av 
robusta lösningar för enskilda 
avlopp och lokala reningsverk 
i områden som inte nås av 
kommunalt vatten och avlopp.

• Kretsloppspark med återbruk 
i Ekobacken och ett eko
centrum i Värmdö.

• Hushållsnära källsortering.

• Fler slamtömningsstationer 
för båtar och fler båtbotten
tvättar i Värmdö. 

• Kommunal båtskrot och 
båtskrothämtning i skär gården.

• Avloppsrådgivning och stärkt 
inventering av enskilda avlopp.

• Farstaviken ska saneras.



siv strömbäck, 
Familje- och parterapeut, 
Norrnäs

”Ge Läsa-Räkna-
Skriva-garanti till 
Värmdös elever!”

preben rydin, Affärs-
utvecklare, Gustavsberg

”Jag vill bidra till   
långsiktiga och 
hållbara politiska 
beslut.”

thomas lindell taylor, 
simhallschef, höl

”Spelar det någon 
roll? Självklart!”

anneli rönnblom, 
verk samhetsansvarig 
yrkeshögskola, ingarö

”Samhällsplanera 
grönt och hållbart, 
Rädda Östersjön!”

mikael aldeheim,  
arbetschef, mörtnäs

”Skapa bra för-
utsättningar att  
göra rätt val för vår 
ekonomi och miljö.”

Skola
Miljöpartiet vill satsa mer resurser på skolan för att ge varje elev en 
hållbar grund att stå på. Vi har ökat kvaliteten i undervisningen, 
infört en mer rättvis skolpeng samt barnomsorg på obekväm 
arbets tid, till exempel nattis. Vi behöver ditt stöd för att ge  
Värmdös skolor en fortsatt god utveckling! 

•  Öka lärartätheten för att klara 
gruppstorlekar efter barnens 
behov. 

•  Öka resurserna till under
visning, fritids och underhåll 
av lokaler. 

•  Minska farliga kemikalier i 
förskola och skola.

•  Utveckla naturpedagogiken.

•  Stärkt fokus på läs och 
skrivkunskaper samt natur
vetenskap.

•  Läxhjälp till alla och ökat stöd 
till unga med särskilda behov.

• Stärka elevhälsan, bygg ut 
den med kompetens som kan 
beakta både medicinska och 
psykosociala svårigheter.

• Stärka genuspedagogiken i 
våra grundskolor.

• Skolpengen ska ge alla elever 
likvärdiga förutsättningar från 
förskola till vuxenutbildning.

• Värna skärgårdsskolorna.

• Öka samarbetet mellan kom
munala och fristående för
skolor och skolor för att stärka 
kvaliteten i undervisningen.

Miljöpartiet sätter klimat, 
miljö och skola främst.  
Vår framtid är helt  
beroende av utvecklingen 
inom dessa områden.



ulla bjöörn,  
psykolog, gustavsberg

”En utbyggd elev-
vård för stöd till 
barn med psyko-
sociala svårigheter.”

roberth forsberg,  
Pensionär, Gustavsberg

”Säkrare trafik-
platser där man 
hämtar och 
lämnar barn.”

fredrik alzén,  
Brevbärare, Ängsvik

”Jag vill förbättra 
Värmdös cykel-
infrastruktur.”

maria lundell,  
kommunikatör, djurhamn

”Ett Värmdö där 
vi lätt kan göra 
rätt, och ge unga 
inflytande.”

ola mattsson,  
Tjänsteman, Gustavsberg

”Jag vill ge stöd  
till barn, unga  
och vuxna som  
är extra sköra.”

Samhällsplanering
Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade 
grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker 
kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts område 
och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd  
av naturen, fler gång och cykelvägar, spårbilar och bostäder.

•  Gustavsberg ska utvecklas 
till en hållbar tätort med 
hög miljö och kulturprofil. 
Utrymmet för kollektivtrafik 
ska öka och sammanhängande 
cykelstråk byggas.

•  Vi vill se två täta kärnor med 
småstadskaraktär i Gustavsberg: 
Porslinskvarteren i hamnen 
samt centrum där den gamla 
parkeringen ska bebyggas med 
bostadskvarter i samklang med 
utvecklad service och Phus för 
infartsparkering.

• Hemmesta, Brunn och 
Björkås centrum ska utvecklas 
med bostäder, samhällsservice 
och arbetsplatser. 

• Trafiksäkra skolvägar.

• Öka takten i byggandet av 
hyres rätter och bygga fler  
stora hyresrätter.

•  Bevara odlingsmarken.

• Planera för odlingslotter  
i detaljplaner.

•  Säkerställa snabb och rätts
säker bygglovshantering.

•  Genomföra naturreservatsplan 
och grönstrukturplan.

•  Fler infartsparkeringar i 
kollek tivtrafiknära lägen.

• Genomföra en snabb utbygg
nad av gång och cykelvägar.

Kultur och fritid 
Kulturen och friluftslivet är en viktig del av det hållbara samhället! 
Vi har sett över föreningsstöden så att pojkar och flickor ska få lika 
goda möjligheter till en aktiv fritid. Vi har infört ateljéstöd och 
arbetsstipendium för kulturarbetare. Nu vill vi utveckla mötesplatser 
över generationerna.

•  Satsa på fritidsaktiviteter  
för alla grupper, till exempel 
kulturskola och aktiviteter  
för unga som inte är  
för enings aktiva.

• Inga höjda priser på Gustavs
bergsbadet för barnfamiljer.

• Ge fortsatt goda möjligheter 
till en aktiv fritid för våra äldre.



maria bergström, 
sakkunnig, Mörtnäs

”Fler platser  
att mötas för  
 en aktiv fritid.”

patrik palm,  
Butikssäljare, Ingarö

”Ett bra kultur-  
och fritidsklimat 
för livskvaliten.”

Annar aas,  
IT-konsult, Norra Lagnö

”Det ska vara 
enkelt att vara 
miljövänlig.”

turid stenhaugen,  
Utredare, Svartsö

”Skärgården   
 – en tillgång  
att utveckla  
och vårda.”

marina hardenbildt, Tolk 
och översättare, Skepps-
dalsström

”Jag vill verka för  
ett hållbart och  
solidariskt Värmdö!”

• Värna biblioteken och utveckla 
deras roll som en plats för 
möten och kommunikation.

• Skapa ett sjudande kultur
centrum för alla åldrar i  
Porslinsfabriken i Gustavs
bergs hamn.

• Utveckla naturnära sporter 
samt spår och leder till lands 
och till sjöss.

• Anlägga fler badplatser  
och allmänna bryggor.

• Utveckla lekparker och  
äventyrslek i kommunen.

Ett mänskligare Värmdö
Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik. 
Under mandatperioden har vi stärkt stödet till ekonomiskt utsatta 
barnfamiljer. Vi vill fortsätta att utveckla det förebyggande sociala 
arbetet i Värmdö, se fler kooperativ som erbjuder riktiga jobb till 
dem med funktionsnedsättning och bygga fler trygghetsboenden 
till äldre. 

• Flyktingar ska få ett gott 
mottagande i Värmdö,  
särskilt ensamkommande 
flyktingbarn.

• Vi vill skapa fler kontakter 
mellan flyktingar och  
värmdö bor, till exempel 
genom flyktingguider. 

• Funktionsnedsattas rättigheter 
ska värnas.

• Stödet till barn i ekonomiskt 
eller socialt utsatta familjer 
ska stärkas ytterligare.

• Fortsatt satsning på före
byggande insatser för ökad 
psykisk hälsa och minskat 
missbruk. 

• Biståndsbedömda trygghets
boenden för att säkra ett bra 
boende för äldre.

• Inrätta äldreombud.

• Mer resurser så att alla får 
extra omsorg i livets slutskede. 

• Stärkt jämställdhet genom 
jämställdhetsintegrering.

Vi vill ge alla  
möjlighet till 
delaktighet.  

Samhället ska 
värna och stärka 

de svagaste.



agneta ericsson,  
Lärare, Gustavsberg

”Gör något! Cykla, 
ät vegetariskt  
 – bidra med det 
som passar dig!”

gunnel avehag,  
Pensionär, Gustavsberg

”Mer natur   peda-
gogik i skolan”

Mari thunberg, HR- 
samordnare, Gustavsberg

”Ett hållbart 
Värmdö med 
kulturhistoriska 
miljöer!”

camilla strandman, 
Bonde, Nämdö

”Skärgårdsanalys 
av alla viktiga 
beslut!”

Jobb och Näringsliv
Värmdö är en företagarkommun. Vi vill ge företagarna goda 
förutsättningar att verka i vår kommun. Ju fler som arbetar och 
driver företag på hemmaplan desto bättre för både människa och 
miljö! Vi vill planera för arbetsplatsområden och skapa fler jobb  
i Värmdö. Och vi vill ge alla möjlighet till ett livslångt lärande.

• Stimulera det småskaliga 
näringslivet i skärgården,  
till exempel genom fortsatt 
bredbandsutbyggnad.

• Utveckla miljöföretagandet  
i Ekobacken.

• Främja turismen bland annat 
genom att utveckla  
visitvarmdo.se.

• Utveckla företagslotsen.

• Kommunal stimulans till 
miljödiplomering av företag.

• Fler kontorshotell för att 
minska resor och göra det 
enklare att arbeta på distans.

• Utveckla matchning och 
åtgärder för att skapa arbete åt 
dem som har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden.

• Grön och social upphandling.

• Utveckla och stödja sam
verkan mellan utbildning  
och arbetsmarknad.

Fler jobb i Värmdö 
är bra för både 
klimatet och  
livskvaliteten.

BLi medlem i Miljöpartiet!
För att bli medlem gå in på www.mp.se/bli-medlem  
eller skicka texten mpmedl ååååmmddxxxx
till telefonnummer 72456 (kostnad 50 kr + trafikavgift).

Vi behöver  
bli fler,  
Vill du  

vara med?

Undrar du något kontakta ordförande Susanne Thulin  
på thulin.susanne @ gmail.com eller besök www.mp.se/varmdo 



LANDSTINGET
Många viktiga frågor avgörs 
på landstingsnivå, bland 
annat de som handlar om 
kollektivtrafik samt hälso  
och sjukvård. Rösta grönt 
även i landstinget!

• Vi vill fördubbla kollektiv-
trafiken och göra det enklare 
att resa, bland annat genom 
enhetstaxa.

• Vi vill ha en klimatsmart 
och hållbar Stockholmsregion 
som investerar i förnybar 
energi och färre kemikalier.

• Vi satsar på en trygg hälso- 
och sjukvård där vårdens 
medarbetare får mer tid för 
patienterna.

Värmdö kommuns styrning och ekonomi
Miljöpartiet har under mandatperioden bidragit till att Värmdös 
styrning förbättrats med tydligare målsättningar, handlings
planer och uppföljning inom miljöområdet. Nu vi vill göra  
mer för att Värmdö ska bli en verkligt hållbar kommun.

• Kommunen ska vara ekolo
giskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar och styras långsiktigt 
mot Vision Värmdö 2030.

• Våra skattemedel ska  
användas ansvarsfullt för  
att garantera god kvalitet 
inom kommunens samtliga 
verksamheter.

• Värmdö kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare och 
arbeta med jämställdhetspott 
och rätt till heltid.

• Unga ska ha möjlighet att på
verka beslut som berör dem.

• Sänkta taxor och avgifter,  
till exempel vad gäller bygglov 
för mindre byggnationer.



Vill du ha:
• Ökade resurser till skolan.

• Hållbart resande, fler 
infarts parkeringar och  
bättre kollektivtrafik.

• Mer förnybar energi i Värmdö.

• Renare vatten och mer  
skyddad natur.

• Snabb utbyggnad av cykel-
vägar, vatten och avlopp.

• Sprudlande kulturcentrum  
i Porslinsfabriken.

• Stärkt stöd till de svagaste.

• Fler arbetsplatser i Värmdö.

• Fler trygghetsboenden.

• Ett ansvarsfullt användande  
av våra skattemedel.

• Stimulans till det småskaliga 
näringslivet i skärgården.

rösta på miljöpartiet de gröna den 14 september!
läs mer på mp.se/varmdo

Den gröna ideologin
Miljöpartiets politik baseras på den gröna  
ideologin. Den utgår från tre solidariteter:
• Solidaritet med djur, natur och det  

ekologiska systemet.
• Solidaritet med kommande generationer.
• Solidaritet med världens alla människor.

följ oss gärna på Facebook för löpande information om  
vår politik och kommande event: facebook.com/mpvarmdo


