
Rösta för Ett grönare 
Jönköping med en 
varmare politik

Ett grönare Jönköping
Vi försvarar naturen när den hotas av kortsiktiga intres-
sen. Med dagens politik missar Sverige 14 av de 16 mil-
jömål som alla partier säger sig vilja nå. Vi vill i stället 
bygga ett samhälle där vi människor inte tär på jordens 
resurser, där framgång mäts i annat än prylar och där 
välfärd är mer än konsumtion.

E  Bygg cykelvägar i och mellan bostadsområden i hela 
kommunen.

E  Sätt Solpaneler på kommunens fastigheter. Vi vill införa 
ett energisystem som helt bygger på förnyelsebara 
källor såsom vatten, skog, vind och sol.

E  gratis busskort till skolungdomar från årskurs 4 hela 
året och för pensionärer över 65 år vid lågtrafik.

E  Betrakta Hela kommunen som en zon. Att alla betalar lika för 
kollektivtrafiken oavsett var man bor i kommunen.

E  Utöka stadsodlingen. Planera för ytterligare stadsodling 
som kan ge många människor ett gott tillskott.

E  Öka skyddet för tätortsnära natur. För en allt mer urbanise-
rad befolkning är närnaturområden viktiga för rekrea-
tion, hälsa och förståelse för naturen.

En hållbar skola
Att skapa långsiktiga hållbara förutsättningar för att 
barn och ungdomar ska få en bra start i livet är en hjärt-
efråga. Därför vill vi öka resurserna till skola och och 
förskola.

E  Fler vuxna i skolan ger förutsättningar för en tryggare 
skolgång och är nödvändigt för att förbättra skolresul-
taten.

E  Bra mat. Minst 50% ekologisk mat i de kommunala 
köken till 2018. Alltid vegetarisk mat som alternativ. 
Veganmat till de som önskar. Högsta möjliga krav på 
djurskydd vid upphandlingar. 

E  Giftfri skolmiljö. Farliga kemikalier i byggmaterial, 
inredning och leksaker ska bort. 

Vättern – vår viktigaste naturresurs
Vätterns unika miljö och rena dricksvatten är en ovär-
derlig tillgång. Den är en av Europas viktigaste dricks-
vattentäkter. Vi vill stoppa ytterligare utsläpp och 
föroreningar.

E  Nej till Planerad gruva i Norra Kärr. En gruvetablering i 
Norra Kärr innebär ett hot mot Vätterns vatten. 

Miljöpartiet de gröna i Jönköping vill vara med och leda utvecklingen mot ett grönare och varma-
re samhälle. Vi vill att samhället ska bli varmare – inte klimatet. Här är några av de frågor vi vill 
driva de kommande fyra åren.

E  Nej till att borra i alunskiffern på Vättern botten. Att borra 
efter fossilgas på Vätterns botten är mycket riskabel 
för Vätterns vatten och för ekosystemet.

E  Sluta skjut bly i Vättern. Vi vill att regeringen, som nu 
avgör frågan om Försvarsmaktens övningar, beslutar 
att skjutningarna upphör.

E  Se till att kemikalier aldrig hamnar i vårt dricks-
 vatten. Kartlägg vart kemikalierna från det traditionella 

jordbruket, hushållen, industrin och gamla soptippar 
som rinner ner i vårt grundvatten, tar vägen. 

Ett jämställt Jönköping 
E  Lönekartlägg kommunens ca 10 000 anställda – under-

sök löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodomi-
nerade yrken och arbeta aktivt för jämställda löner 
och en jämnare könsfördelning på kvinno- respektive 
mansdominerade arbetsplatser.

E  Sluta med delade turer och inför 35-timmars arbetsvecka 
i den kommunala äldreomsorgen.

E  Se till att skolan arbetar normkritiskt så att varje elev 
ges möjlighet att utforska och uttrycka hela sin person 
och att studie- och yrkesvägledare får en nyckelroll 
när det gäller att främja gymnasieval som bryter mot 
traditionella könsmönster.

E  ”Varannan damernas” i kommunala bolagsstyrelser.

E  Ge flickor och pojkar samma möjligheter inom idrotts- 
och fritidssektorn när det gäller bidrag och tränings-
tider.

E  Arbeta förebyggande med mäns våld mot kvinnor. 

Kultur i Jönköping
E  Satsa på utställningsverksamhet för att ge konstutövare 

och kommuninvånare möjlighet att ta del av ny konst.

E  Ge kulturutövare rimliga arbetsvillkor, till exempel i form 
av lokaler och kollektivverkstäder. 

E  Stärk kommunens kulturbudget för en kraftig ökning 
av anslagen till det fria kulturlivet.

E  Behåll Tändsticksområdet. Vi vill att Tändsticksområdet 
drivs och utvecklas i kommunal regi samt säkerställa 
att verksamheten i Kulturhuset kan fortsätta. 


