
Varsågod!

Nu kan du välja.



Miljöpartiet i Eslöv verkar för en hållbar och kreativ kommun. 

Hållbarhet, demokrati och miljötänkande är den enda vägen. 

Miljöpartiets tre solidariteter är grundläggande och centrala:
• solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidariteten med kommande generationer
• solidariteten med världens alla människor.
Ur vårt program för Eslöv:

Barn och skola

• Gymnasieskolans profil: gör det gröna gymnasiet riksintressant
• Öka personaltätheten inom förskola och skola
• Gör en kommunövergripande utredning av grundskolan

Miljö

• Eslöv som GMO-fri zon
• Miljömålen skall spela tidig roll i beslutsprocesserna
• Skapa Eslövs Lustgård: den ätliga och pedagogiska parken

Planering

• Stöd det unika i varje samhälle!
• Utveckla Eslöv öster om järnvägen



• Utveckla parkeringsmöjligheterna i centrum

Demokrati

• Skärp demokratiarbetet i skolorna
• Bättre insyn i kommunala bolag: skriv in en offentlighetsprincip
• Anta en policy mot främlingsfientlighet

Kultur och fritid

• Jämlik fritid och kultur för flickor och pojkar och mellan stad och land
• Alla våra kulturformer ska vara representerade i skolan
• Alla nya medborgare ska få ta del av och förstå vårt kulturarv

Kommunikationer

• Skärp diskussionen med Länstrafiken om goda förbindelser med byarna
• Utveckla rekreations- och cykelstråk. Ta initiativ till tvärled mellan de stora 

kustcykellederna

Byggande

• Gör regler som leder till balanserad bebyggelse och bevarar jordbruksmark
• Differentiera bygglovstaxan så att miljöpositiva effekter premieras
• Bygg enkelt, smått och överkomligt för ungdomar och små hushåll

Socialt

• Anta den utarbetade äldrepolicyn
• Lös bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor och barn
• Vidta åtgärder mot nätmobbing

Fred och solidaritet

• Anslut Eslöv till nätverket Mayors for Peace
• Öppna Eslöv som tillfällig fristad för hotade kulturverksamma

Inköp

• Öka andelen ekologiskt, vegetariskt och närproducerat i kostverksamheten
• Prioritera SVB-bolag (där vinsterna återgår i verksamheten) vid upphandling

Några av oss:



Håkan Larsson, hakan.history@gmail.com

Farid Albahadli, faridalba@comhem.se

Therese Andersson, therese.i.andersson@telia.com

Lennart Nielsen, lennartnie22@gmail.com

Tina Trones, tina.trones@hotmail.se

Fatima Sharq, info@frejasglutenfri.se

Rickard Sallermo, sallermo@gmail.com

Johnny Johansson, johanssonjohnny@gmail.com

Följ vår hemsida: www.mpeslov.se  eller på Facebook: ”Miljöpartiet de gröna i Eslöv”

Valet är 
ditt.

mailto:tina.trones@hotmail.se
http://www.mpeslov.se/

