
Vi kommer att samarbeta och trycka 
på landstingspolitikerna och SL, för 
en utbyggnad och högre kvalitet på 
kollektivtrafiken. Det måste bli mer 
attraktivt att åka kollektivt!

Vi uppmuntrar produktion av förny-
bar energi, till exempel småskalig 
vindkraft och solenergi. 

Vi vill införa hushållsnära sopsorter-
ing och insamling av matavfall som 
kan gå till biogasproduktion. 

Barn och utbildning 
För att förbättra kvaliteten och öka 
arbetsron, måste barn- och elev-
grupperna minskas och lärar- och 
pedagogtätheten öka. 

Alla barn och elever ska ges stöd 
utifrån sina behov. 

Olika pedagogiska arbetssätt och 
utbildningsinriktningar ska upp-
muntras. Barns och elevers intressen 
och talanger ska tillvaratas! Glada 
barn presterar bättre i skolan. 

Kvalitetssäkring är en grundförut-
sättning. Samma villkor, regelverk 
och tillsyn ska gälla oavsett enskilda 
eller kommunala verksamheter. 

Stödjande insatser ska sättas in 
tidigt, för barn och elever i förskolan 
och skolan.

Språkutveckling, demokrati- och 
jämställdhetsarbete och ett mer 
aktivt arbete mot mobbing är 
väsentligt. 

Situationen på fritidshemmen 
måste förbättras – mer personal och 
mer pedagogisk verksamhet. 

Alla elever ska ha god tillgång till 
skolhälsovård. 

Vi vill göra Tyresö gymnasium till en 
profilskola för hållbar utveckling. 
Profilen ska genomsyra all verksam-
het, alla program såväl teoretiska 
som pratiska. 

Tyresö gymnasiums byggnad ska 
miljö- och klimatanpassas och elev-
erna ska få möjlighet till praktik vid 
ombyggnationerna. 

Genom tätare samarbete med 
lokala företag hoppas vi på fler lär-
lings- och praktikplatser.

Vuxenutbildningen ska vara öppen 
för alla och hålla hög kvalitet. Alla 
som står utanför arbetsmarknaden 
ska få vägledning, jobbcoachning, 
kompetensutveckling, utbildning 
och arbetsträning.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT
”GRÖNA SKÖNA TYRESÖ”!
Närhet till natur, kärlek, gemenskap, 
trygghet, framtidstro och andra 
sociala och kulturella värden gör 
oss lyckliga. Mycket kan påverkas – 
även i Tyresö. Här finns fantastiska 
förutsättningar!

Vi ser till helheten och det ömse-
sidiga beroendet mellan naturen, 
samhället och den enskilde.  Vi arbe-
tar förebyggande – med omtanke 
om barn, unga vuxna och äldre. 

Ett rikt natur- och kulturliv ger 
livskvalitet. Välmående och välfun-
gerande människor är bra för sam-
hället, liksom en minskad miljö- och 
klimatbelastning är avgörande för 
vår framtid.

Miljöpartiet i Tyresö har visionerna 
– vi ser möjligheterna och vi är redo 
att ta ansvar! 

Vi hoppas att Du vill ge oss ditt för-
troende på valdagen 19 september?

varma hälsningar

Marie Åkesdotter och Peter Bylund, 
språkrör för Miljöpartiet i Tyresö

FRÅN ORD TILL HANDLING

Demokrati
Vi uppmuntrar människors delaktig-
het och inflytande över kommunala 
beslut. 

Genom öppna nämndmöten, 
ungdomsråd, kommunträffar om 
ekonomi och planer, lokala folkom-
röstningar etc, vill vi vitalisera 
demokratin. 

Viktigt är att tillvarata ungdomars 
synpunkter och att öka deras påver-
kansmöjligheter. 

Samhällsplanering 
Med en effektiv markanvändning 
inkräktar vi vare sig på bostadsnära 
grönområden eller på våra värde-
fulla stränder. 

Vi kommer att försöka ompröva bes-
lutet om bostäder i Strandängarna 
på upphävd strandskyddad mark.  
 
Vi vill bygga fler hyresrätter och
billiga bostäder. Ett bra boende ska 
vara möjligt oavsett tillgång till bil, 
ålder eller funktionshinder.

Bostadsnära service, god kollektiv-
trafik, miljöanpassat och energisnålt 
byggande är självklart för oss.

Gång- och cykelvägarna ska för-
bättras och byggas ut. 

En bilpool för allmänheten ska 
prövas. 

Tyresö - www.mp.se/tyreso

 
 Språkrören Peter och Marie

- Maten ska hålla 
god kvalitet - helst 
ekologisk och 
utan kemiska till-
satser! Det gäller 
alla kommunens 
verksamheter.

7. Lillian Nylinder, 
72 år, bibliotekarie, 
Krusboda

- Vi måste lyssna 
mer på unga och
ta vara på deras 
synpunkter. Ge 
unga bättre påver-
kansmöjligheter i 
Tyresö!

3. Maria 
Salomonsson, 
29 år, ekonom,  
Tyresö centrum

- Tyresös politiker 
måste trycka på SL 
och landstinget, 
så att bussarna går 
oftare. Tvärförbin-
delserna måste bli 
mycket bättre!

8. Rickard Svensson, 
29 år, järnvägs-
ingenjör, Öringe

- Det behövs mer 
stöd till frivilliga 
rörelser och till det 
drog- och brotts-
förebyggande 
arbetet!

4. Peter Söderlund,
49 år, verksamhets-
utvecklare,
Trollbäcken

- Det behövs fler 
lärare och peda-
goger i skolan, 
förskolan och på 
fritids. Alla barn 
måste bli sedda!

1. Marie 
Åkesdotter, 50 år,
samhällsvetare/
politisk sekreterare, 
Öringe

-  Ta ansvar för 
framtiden. 
Minimera klimat-
utsläppen och 
rädda Strand-
ängarna!  

2. Peter Bylund, 
57 år, informations-
sekreterare, 
Trollbäcken

- Satsa mer på 
musikklasserna 
och kulturskolan! 
Alla barn som vill 
ska få möjlighet 
att spela instru-
ment och sjunga!

5. Ajda Asgari, 20 år, 
studerande, 
Hanviken 

- Våra unga och 
gamla ska inte 
ses som chanser 
till besparingar! 
Allt liv har rätt till 
omvårdnad och 
omtanke.

6. Pedro Nygren, 29 
år, egen företagare/
studerande,  Tyresö 
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