
Försättsblad med bild på 

Maskrosflicka alt jordklot 

Varsågod 

Nu har du chansen att ställa 

allt tillrätta. 

GÖR OM GÖR GRÖNT 

I år gör vi ett val som handlar om att kunna se framtida gene-

rationer i ögonen och säga att vi gjorde allt vad vi kunde för 

att ge dem en bättre värld. Det handlar om att ta ställning 

och inte längre blunda för de krafter som vill öka klyftorna i 

samhället och förnekar klimatkrisen. 

 

En röst på miljöpartiets politik innebär 

En målsättningen att Eslöv ska finnas bland Sveriges topp tio 

skolkommuner 2022 

Att du väljer välfärd istället för främlingsfientlighet 

Att du får en bostadspolitik som ser till dina behov snarare än 

hur mycket pengar du har på banken 

Att fler mötesplatser för människor skapas 

 En målsättning att Eslöv ska bli den grönaste kommunen i 

Sverige 

Jobbskapande satsningar på forskning och utveckling inom 

livsmedel, bygg, handel och industri 

Möjlighet att ta del av samhällsutvecklingen genom  

gröna obligationer, medborgarägda kraftverk eller 

energisamfälligheter  

Cirkulär ekonomi som fokuserar på återväxt  

 

 

Miljöpartiet vill ge dig en grön värd 

För vi tycker att du är värd det 



Miljöpartiet i Eslöv verkar för att Eslöv skapa ett hållbart 

samhälle där alla som betyder något för dig ska kunna leva 

ett grönt och värdigt liv. 

Våra 5 fokusfrågor för Eslöv 

 Barn och skola:  

 Vi ska säkerställa att skolan har hög och likvärdig kvalitet i hela  
kommunen.  

 Erbjuda nya funktioner och roller som avlastar lärare och rektorer så 
dessa kan ägna sig åt kärnverksamheten. 

 Ökad lärartäthet med endast behöriga lärare genom vidareutbildning 
för dem som ännu inte är fullbehöriga, skapa optioner på studenter vid 
lärarhögskolan. 

 Kultur och demokrati:  

 Skydda invånarna mot de krafter som motsätter sig den grundlagsskyd-
dade definitionen av Sverige som ett mångkulturellt samhälle där alla 
individer har lika värde 

 Fler fritidsgårdar och aktivitetsparker. Satsningar på E-sport och digitala 
upplevelseparker. 

 Utöka kommunens samarbete med folkhögskolan 

 Kvinnor och jämställdhet: 

 Starta, stöd och hjälp kvinnligt nätverkande, kvinna till kvinna initiativ 
och kvinnligt företagande. 

 Aktiva satsningar på tjejjouren 

 Offensiva insatser för att försvara kvinnofrid i samhället. 

 Kommunikation: 

 Knyt ihop kommunen och samordna huvudmän för transportslag 

 Strategi för att göra Eslöv till cykelkommun 

 Parkering bortom centrum med matarleder var 10 minut 

 Bostäder: 

 Satsa på billigare boende för alla livets stadier från förstagångsbostad, 
studentbostad eller seniorbostad.  

 Köpa upp dåligt använda industrifastigheter och omvandla till bostad 

 Ge stöd till dem som vill hyra ut bostadsyta privat 

Miljöpartiet är det enda parti som ser Eslövs enorma 

förutsättningar att göra skillnad såväl lokalt som  

globalt, och bli den gröna mittpunkten i den dynamiska 

Öresundsregionen. 

All miljöpartiets politik baseras på tre solidariteter 

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

 Solidaritet med kommande generationer 

 Solidaritet med världens alla människor 
 

Läs mer om oss på  www.mpeslov.se eller på 

vår Facebook ”Miljöpartiet de gröna i Eslöv” 

 

Bild på MP Eslövs medlemmar 

 


