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Miljöpartiet de gröna i Klippan värnar om en kommun där 

människor ska kunna leva och må bra samt utvecklas som 

individer. Vi vill vara en kommun med nöjda medarbetare, 

boende som trivs och dit man gärna flyttar. Vi vill behålla 

och vidareutveckla det småskaliga och lokala näringslivet 

för att skapa arbetstillfällen och ge god service. Vi i 

Miljöpartiet sätter fokus på klimatet, mångfalden, skolan 

och jämställdheten.

Vi vill leva i en hållbar kommun nu! 

Klimatet och miljön är en stor ödesfråga för allt levande.  Vi 

behöver ställa om och göra hållbara och klimatsmarta val.

Vi vill att de kommunala verksamheterna ska vara giftfria.             

Vi vill att våra grundskolor ska vara trygga. Med öppna dörrar, öka 

vuxentätheten och sätta ett tak på 20 elever per klass. Barnen skall 

känna sig trygga och längta till sin skoldag.             

Vi vill att förskola och dagbarnvårdare ska finnas i alla orter. Även i 

de mindre, och vara nära skog, mark och samhälle. 

Vi vill ha gröna och ätbara skolgårdar. Där odling, naturligamiljöer 

och utepedagogkik är självklara inslag i verksamheten. 

Vi vill att kommunen ska minska användningen av plast- och 

engångsmaterial.  

Vi vill ha mer smart elanvändning och öka produktionen av egen el. 

Genom att investera i solel och driva kommunens bilar på el eller 

biobränslen påbörjar vi omställningen till fossilbränslefri kommun.

Vi vill servera bra mat i våra kommunala verksamheter. Maten är 

viktig och ska vara klimatsmart inköpt och tillagad, gärna med 

lokalt odlade eller uppvuxna råvaror och mer vegetariskt. 



Fritid och aktivfritid med kultur skapar välbefinnande, identitet 

och gemenskap.

Vi vill att musikskolan fortsätter att få utvecklas till en kulturskola 

och förbli en integrerande del av gemenskap för äldre och unga. 

Vi vill att Klippans kommun satsar vidare på att bli en kommun med 

brett utbud av ungdomsverksamhet inom idrott och kultur.    

Vi vill fortsätta investera i allaktivitetshuset Sågen. 

Kollektivtrafiken och infrastrukturen är en viktig fråga för 

Miljöpartiet men vi är inte nöjda med dagens möjligheter. Vi 

kommer att driva på regionen för bättre förbindelser samt för 

fungerande kollektivtrafik till byarna och ut på landsbygden. 

Man skall ha möjlighet att åka kollektivt både till vardags och 

på helger. Vi kommer att arbeta för en utbyggnad av 

kommunens cykelvägar, med målet att man ska kunna ta sig 

med cykel till alla mindre byar. Miljöpartiet vill även främja 

friluftslivet genom satsningar på vandrings- och ridleder.

Vi vill att det cyklas mer, därför ska cykelvägar och cyklars 

utrymme ses över och uppgraderas. Cykelvägarna ska vara 

sammanhängande, upplysta och skyltade till vart de leder. 

Vi vill att busslinjer förenar medborgarna i hela vår kommun så att 

man kan använda dess förbindelser dagligen till de olika orterna i 

kommunen. Det ska vara enkelt och trivsamt att resa hållbart. 

Vi vill skydda vårt vatten och våra vattendrag, skapa fler 

naturreservat, bevara grönområden som rekreationsplatser och 

göra vad vi kan för att fortsätta skydda bin och humlor från 

utrotning. 

Miljöpartiet de gröna i Klippan vill ta vara på den natur och 

miljö vi har i kommun. Alla beslut ska ta hänsyn till biologisk 

och mänsklig mångfald.



Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som 

strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra 

förutsättningarna för kommande generationer. 

 

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med 

insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst 

för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa 

solidaritet kan uttryckas trefaldigt: 

solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

solidaritet med kommande generationer 

solidaritet med världens alla människor 

Våra gröna fritidspolitiker granskar handlingar, håller ordning 

och fokuserar på sakfrågor. Vi pekar på när miljön är bortglömd 

och tar frågor om medmänsklighet och klimat på allvar.

Vill du också påverka? Miljöpartiet i Klippan välkomnar fler 

medlemmar.

Kontakta oss. 

Facebook:         /miljopartiet-klippan 

E-post:               klippan@mp.se

Har du frågor eller vill bli aktiv?


