
Värmdö ska vara en hållbar kommun 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!

”



Hanna Thorell,  
Civilekonom, Betsede
”Värna grönområden, ett rent 
hav och en god omsorg.”

Klimat  
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och Värmdö 
kommun ska ta ansvar och genomföra nödvändiga åtgärder för att bli 
en klimatneutral kommun. Det ska vara enkelt för Värmdöbor att leva 
klimatvänligt genom god samhällsplanering, utbyggd kollektivtrafik 
och stöd till ett hållbart leverne.  

Miljöpartiet i Värmdö vill:

Vatten och miljö  
Värmdös vatten ska vara rent och attraktivt med levande havsbottnar 
och ett rikt fiskliv. Kommunalt vatten och avlopp ska vara tillförlitligt, 
enskilda avlopp inventerade och vårt grundvatten skyddat från 
föroreningar. Värdefulla grönområden och biotoper ska vara skyddade 
och förorenad mark sanerad.  

Miljöpartiet i Värmdö vill:

• Ta fram en detaljerad handlingsplan 
för att vara klimatneutralt 2030.

• Satsa på mer förnybar energi, som 
solpaneler och vindkraft. 

• Stärka infrastrukturen för 
kollektivtrafik i kommunen och fler 
infartsparkeringar och cykelparkeringar 
i anslutning till busshållplatser.

• Åstadkomma bättre infrastruktur 
för hållbara transporter genom fler 
laddstolpar och en biogasmack.

• Skapa fler bilpooler och  
uppmuntra till mera samåkning.

• Göra nybyggnation hållbar och 
energieffektiv och uppmuntra till 
nya kreativa lösningar som ex. 
flerfamiljshus i trä.

• Införa ekonomiska morötter till 
den klimatsmarte! Ex. lägre taxa 
för den som sorterar matavfall.

• Servera mer ekologiskt, mindre 
kött, god och hälsosam mat och 
minska matsvinnet i skola och 
omsorg. 

• Stoppa lokala utsläpp som  
bräddningarna i ex. Torsbyfjärden och 
förorenat vatten till Farstaviken. Vi 
vill också sanera de hårdast drabbade 
vattenområdena.

• Bygga ut kommunalt vatten och 
avlopp snabbare, behålla avloppsråd-
givningen och fortsätta inventera 
enskilda avlopp.

• Stimulera utvecklingen av 
miljövänliga lösningar för enskilda 
avlopp och lokala reningsverk i 
områden som inte nås av kommunalt 
vatten och avlopp.

• Skydda, restaurera och  
anlägga nya våtmarker i Värmdö.

• Stärka rovfiskbeståndet i  
Värmdös vatten för att minska 
övergödningen.

• Skapa ett hållbart båtliv med 
fler toatömningsstationer och fler 
båtbottentvättar i Värmdö.

• Införa försök med kommunal 
ersättning/skrotningspremie vid 
hämtning av båtskrot.

• Ha hushållsnära källsortering 
och satsa på återbruk vid  
återvinningscentralerna.

Filip Joelsson,  
Egen företagare, Torsby
”Prioritera klimatet och 
miljön för barnens skull!”

Siv Strömbäck, 
Familjeterapeut, Norrnäs
”Alla barn ska få möjlighet 
att utvecklas i en lärmiljö 
som passar just dem!”

Thomas Taylor,  
Simhallschef, Höl
”En utbyggd och 
tillgänglig elevhälsa 
för alla elever! 
Det är dags nu.”



Samhällsplanering 
Vi ska bevara Värmdös vackra natur och stärka naturskyddet även i 
tätortsnära lägen. Vi ska bygga fler bostäder till rimliga priser i 
kollektivtrafiknära lägen. Våra centrumområden ska vara levande 
och gröna och det ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt på 
Värmdö. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:
• Bygga cykelbana längs  
Grisslingerakan och arbeta för en 
”cykelmotorväg” från Mölnvik till 
Danvikstull.

• Utveckla Gustavsberg till en 
hållbar tätort med hög miljö- och 
kulturprofil.

• Se två täta stadskärnor med 
småstadskaraktär i Gustavsberg: 
Porslinskvarteren i hamnen samt 
området i Gustavsbergs centrum.

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

• Bevara odlingsmarken i Värmdö.

• Säkra ambulanshelikoptern på 
Värmdö. 

• Inrätta fler naturreservat och 
skydda tätortsnära grönområden 
och gröna stråk, ex. i Hemmesta 
Storskog och Ekedalsskogen.

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

• Öka utrymmet för kollektivtrafiken 
och skapa fler infartsparkeringar.

• Skapa sammanhängande cykelstråk 
genom en snabb utbyggnad av gång- 
och cykelvägar. 

• Ha trafiksäkra resvägar till skola 
och förskola.

• Påbörja försök med båtpendling.

Anneli Rönnblom,  
Projektledare, Ingarö
”Samhällsplanera grönt 
och hållbart, Rädda 
Östersjön!”

Fredrik Alzén,  
Brevbärare, Ängsvik
”Jag kommer jobba för 
bevarandet av de  
centrumnära 
naturområdena.”

Ulla Bjöörn, 
Psykolog, Gustavsberg
”God omsorg på äldre 
dagar!”

Pauline Gyllengahm,   
Org. sek. /kommunikatör 
Gustavsberg
”En ren Farstavik, ett 
hållbart samhälle för både 
djur och människor.”

Foto: Bengt Berglund



 

Förskola och skola
Värmdös förskolor och skolor ska erbjuda en variation av pedagogiska 
miljöer så att varje barn och elev har tillgång till en lärmiljö som passar 
dem. Det ska vara hög lärartäthet med en kvalitativ undervisning som 
ger likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever. Miljön i förskola 
och skola ska upplevas trygg och säker och elevhälsan ska vara utbyggd 
och arbeta förebyggande för barns psykiska och fysiska hälsa. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:
• Höja skolpengen för mer resurser 
till pedagogik och undervisning i 
förskola, skola och fritids.

• Öka lärartätheten för att klara 
gruppstorlekar efter barnens behov.

• Stärka elevhälsan med fler fast 
anställda skolpsykologer och 
kuratorer som tillsammans med 
annan vårdpersonal arbetar  
förebyggande i det allt tuffare klimat 
elever lever i idag.

• Värna barn med behov av särskilt 
stöd genom att säkerställa att det 
finns en trygg och anpassad lärmiljö 
i gemenskap.

• Ge förskolor och skolor med stora 
utmaningar extra medel för att alla 
barn/elever i skolorna ska få lika 
goda förutsättningar.

• Säkerställa att det finns 
småskaliga förskolor, lågstadium 
samt familjedaghem i alla 
kommundelar. 

• Värna skärgårdsskolorna.

• Satsa på Läsa/Skriva/Räkna redan 
från förskoleklass för de elever som 
behöver.

• Genomföra ett “jämställdhetslyft” 
i förskola och skola för att skapa lika 
goda villkor för flickor och pojkar.

• Ge läxhjälp till alla och ökat stöd till 
unga med särskilda behov.

• Öka möjligheten till skolskjuts så att 
fler barn får en trygg väg till skolan och 
trafiken kring skolorna minskas. 

• Öka antalet förskolor och skolor med 
Grön Flagg - ett målinriktat miljöarbete 
där barnen lär sig om kretsloppet och 
att värna om miljön och naturen.

• Garantera giftfria förskolor och 
skolor.

• Skapa bättre utemiljöer för 
förskolebarn och skolelever. 

Preben Rydin,  
Affärsutvecklare,  
Gustavsberg
”Vi behöver tillgodose 
dagens behov utan att 
äventyra kommande 
generationers möjligheter.”

Andreas Engberg,  
Arkitekt, Gustavsberg
”Värmdö kommun måste 
bli bättre på långsiktig 
hållbarhet.”

Roberth Forsberg,  
Pensionär, Gustavsberg
”Nyanlända ska tas väl
omhand av Värmdö 
kommun!”

Anna Hertting, 
Hälsovetare, Boda
 ”Det är vi som lyfter upp 
klimatet på valagendan!”

Varje barn ska få en god skolgång. Därför vill vi ge 
eleverna mer tid med sina lärare och lärarna högre 
lön och fler kollegor.”

”



Omsorg och stöd
Det ska vara enkelt att leva ett gott liv i Värmdö som äldre eller om man 
har en funktionsvariation. Värmdöbor ska vara trygga med att få det stöd 
och den omsorg de har rätt till när behov för det finns. Värmdö kommun 
ska garantera ett brett utbud av stöd till båda grupperna samt till deras 
anhöriga och omsorgen ska genomsyras av hög kvalitet, trygghet och 
engagemang. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:

Ett mänskligare Värmdö
Värmdö kommun ska vara en inkluderande kommun som välkomnar 
nya medborgare, tidigt stöttar barn och ungdomar med extra behov 
och samtidigt värnar de Värmdöbor som är särskilt utsatta. Det ska vara 
tryggt att växa upp i Värmdö och Värmdöbor med större behov ska 
fångas upp tidigt. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:

• Bygga fler trygghetsboenden och 
särskilda boenden på Värmdö. 

• Inrätta en äldreombudsman och 
anställa en demenssjuksköterska på 
heltid.

• Stärka jämställdheten genom att ge  
kvinnor och män lika tillgång till  
äldreomsorg.

• Ge extra omsorg i livets slutskede.

 

• Säkerställa en rättssäker 
biståndsbedömning inom både 
äldreomsorg och LSS.

• Värna rättigheterna för personer 
som omfattas av LSS och garantera 
alla möjlighet att delta fullt ut i 
samhället.

• Skapa fler LSS-gruppboenden.

• Inrätta en brukarombudsman inom 
LSS.

•Anställa en social hållbarhetsstrateg 
och införa ett socialt bokslut för att
lyfta det övergripande strategiska 
arbetet för sociala frågor.

• Stärka stödet för barn i ekonomiskt 
eller socialt utsatta familjer.

• Fortsätta satsa på förebyggande 
insatser för ökad psykisk hälsa och 
minskat missbruk.

• Ge “tak över huvudet” garanti för 
utsatta Värmdöbor.

• Ge nyanlända ett gott mottagande, 
särskilt ensamkommande ungdomar.

• Skapa bättre förutsättningar för  
nyanlända att komma ut på
arbetsmarknaden och integreras 
i vårt samhälle, ex. genom fler 
SFI-timmar.

• Skapa större utbyte mellan 
nyanlända och värmdöbor, ex. 
genom att Värmdö kommun 
stöttar Välkommen till Värmdö 
och andra ideella föreningar på 
Värmdö.

• Ha bättre bostäder för nyanlända 
och framförallt barnfamiljer.

Gunnel Avehag,  
Pensionär, Gustavsberg
”Mer naturpedagogik i 
skolan.”

Turid Stenhaugen, 
Förtroendevald landstings-
revisor, Svartsjö
”Jag arbetar för ett hållbart 
samhälle med god välfärd 
för alla människor.”

Mikael Aldeheim,  
Arbetschef, Mörtnäs
”Skapa bra förutsättningar 
att göra rätt val för vår 
ekonomi och miljö.”

Gunnar Lind, Politisk 
 sakkunnig, Gustavsberg
”Stäng giftutsläppen och 
rädda Farstaviken!”



Kultur och fritid
En aktiv fritid och ett rikt kulturliv är nycklar till god hälsa såväl fysiskt 
som psykiskt, och därför är det viktigt att utveckla Värmdö på flera 
områden. Det ska finnas ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
för alla åldersgrupper på Värmdö, för såväl unga som äldre. Vi ska satsa 
på våra kulturarbetare, våra ideella ledare och våra föreningar inom 
kultur och fritid. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:
• Värna ateljéerna och den 
konstnärliga verksamheten i 
centrala Gustavsberg och öka
tillgången på lokaler för
kulturverksamhet i olika former. 

• Ge föreningar och ledare inom 
kultur- och fritidsområdet det 
stöd de behöver för att driva 
verksamheterna. 

• Öka möjligheterna till en aktiv 
fritid för våra äldre och de som 
omfattas av LSS. 

• Sänka simskolepriser för
Värmdöbor.

• Utveckla naturnära sporter samt spår 
och leder till lands och till sjöss och 
skapa ett centrum för friluftsliv och 
frisksport, Värmdös eget ”Hellasgården”

• Satsa på fritidsaktiviteter för alla unga, 
ex. kulturskola, IT-caféer och andra 
aktiviteter för unga som inte är 
föreningsaktiva.

• Utveckla lekparker och äventyrslek 
 i kommunen.

• Satsa på biblioteken och utveckla 
deras roll som en plats för möten och 
kommunikation. Vi vill också återinföra 
bokbussen. 

Jobb och näringsliv
Det ska vara enkelt att vara företagare i Värmdö och kommunen ska 
verka för att underlätta företagens vardag. Det ska finnas fler
verksamhetsområden och arbetsplatser på Värmdö och samverkan 
mellan utbildningar och arbetsmarknaden ska uppmuntras. Det gröna 
företagandet ska stödjas och Värmdö vara känt som en attraktiv 
skärgårdskommun inom turistnäringen. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:
• Utveckla företagandet i kommunen 
och stimulera det småskaliga närings-
livet i skärgården.

• Förenkla företagens kommunikation 
med kommunen och göra det lättare 
att förstå vad som krävs för att få olika 
tillstånd av kommunen.

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

• Utveckla och stödja samverkan 
mellan utbildning och arbetsmarknad.

• Främja turismen bland annat 
genom att utveckla 
visitvarmdo.com och starta en 
turistinformationi Gustavsberg 
sommartid.

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

• Ställa tydliga miljökrav och
 sociala krav vid upphandling.

• Ge kommunal stimulans till  
miljödiplomering av företag.

Aleese Rydlund, 
Teamchef, Strömma
”Ett grönare och mer hållbart 
Värmdö för alla medborgare.”

Maria Bergström,  
Enhetschef, Mörtnäs
”Bra miljöer för nuvarande 
och framtida invånare på 
Värmdö.”

Mari Thunberg, 
HR-specialist, Gustavsberg
”Säkra Värmdö sjöscoutkår  
i Ålstäket och bilda  
naturreservat i Ekedal och 
Hemmesta.”

Patrik Palm, 
Säljare, Ingarö
”Ett bra kultur- och 
fritidsklimat för livskvalitet.”



Värmdö kommuns styrning och ekonomi
Värmdö ska vara en hållbar kommun som arbetar för Värmdöbornas bästa. 
Ett serviceinriktat tänk med medborgaren i första hand ska genomsyra 
organisationen som ska vara effektiv, engagerad och lyssnande. 
Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och styras långsiktigt. 
De kommunala verksamheterna ska hålla hög kvalitet och utbyggnad av
samhällsservice ska öka i takt med att Värmdöborna blir fler. 

Miljöpartiet i Värmdö vill:
• Göra kommunen ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar.

• Använda Agenda 2030 tillsammans med 
miljömålen och folkhälsomålen som en del av 
Värmdö kommuns styrning.

• Använda våra skattemedel mer ansvarsfullt 
för att garantera god kvalitet inom  
kommunens samtliga verksamheter.

• Renovera eftersatta kommunala  
fastigheter.

• Göra Värmdö kommun till en attraktiv 
arbetsgivare med stort fokus på arbetsmiljö 
samt friskvård och arbeta för bättre villkor för 
kommunanställda med jämställdhetspott och 
rätt till heltid.

• Utvärdera nyttan av en vikariepool inom 
omsorgssektorn för att skapa stabilare  
personalgrupper och minska användningen 
av bemanningsföretag.

• Ge samma rättigheter till alla oberoende av 
kön, etnicitet, ålder, funktionsvariation och 
sexuell läggning.

• Skapa goda möjligheter för unga, äldre och 
personer med funktionsvariation att påverka 
beslut som rör dem.



Rösta på Miljöpartiet de gröna 
den 9 september!
Läs mer på mp.se/varmdo

Följ oss gärna på facebook för 
löpande information om vår politik: 
facebook.com/mpvarmdo

Skicka sms till:

72980

Skriv:
mpmedlem

ååååmmddxxxx
e-postadress

Medlemsavgiften på 100kr 
läggs på din telefonräkning

Bli medlem snabbt & enkelt 
via sms.


