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Jag vill bland annat driva olika
miljöfrågor, arbeta för ett
hållbart samhälle samt verka för avgiftsfri
kollektivtrafik.

Daniel Eriksson

Fös oh
Kadiat f et
Gröna Ler

Programmerare
32 år
Lerum
Dom frågor jag brinner för
mest rör skola och utbildning,
demokrati, global rättvisa, arbetstids
förkortning och integritet.

Emma Liljeberg
Grundskollärare
40 år
Lerum
Mina hjärtefrågor är genus,
jämställdhet, normkritik och
frågor som rör barn och ungdomar.

Rutger Fridholm
Kommunalråd
78 år
Lerum
Jag vill verka för ett kulturhus
som även inrymmer
kulturskolelokaler, mindre grupper i förskolan
samt utbyggnad av solcellsparker.
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Under vår tid i majoritet i Lerum har vi
genomfört en stor del av punkterna från
vårt valmanifest för 2014. Men det ﬁnns
fortfarande mycket grön politik att
genomföra. Bland annat vill vi:
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ortsätta verka för att Lerum lever upp till
målet om att vara ledande miljökommun
och garantera att hänsyn till klimat, ekologi,
miljö, biologisk mångfald, etik och människors
välmående tas vid alla beslut i kommunens
verksamhet.
nderlätta för invånare och företag att välja
ekologiskt hållbara alternativ till exempel
genom rådgivande verksamhet, organiserat
återbruk eller bygglovsrabatter på solfångare/
solceller.

G

e mer resurser till kommunens skolor och
förskolor. Det bör vara färre barn per
barngrupp och vi vill driva på för att bygga fler
förskolor. Vi vill ge lärare assistenter för att
minska deras administrativa börda. De
socioekonomiska resurser som idag fördelas till
kommunens skolor bör öka. Skolgårdarna ska
även vara utvecklande lärmiljöer.

P

rioritera moderna och bullerfria
transportmedel. Ett genomtänkt system
med fokus på gång cykel och kollektivtrafik
minskar bilens roll och ökar centrummiljöns
attraktivitet. Pensionärer har fått avgiftsfri
kollektivtrafik och nu är det skolelevernas tur.
Vi vill också verka för samåkning och andra
metoder som minskar bilberoendet.

tt maten i förskola, skola och äldreomsorg
skall vara god, näringsriktig och ekologisk.
Om möjligt ska råvarorna vara närproducerade
och maten skall vara närtillagad, helst i den egna
byggnaden. Två matalternativ bör alltid finnas
och hemtjänstmaten ska förbättras.
otverka främlingsfientlighet och göra
aktiva insatser för allas lika värde.
Kommunens arbete ska genomsyras av ett
normkritiskt tänkande på alla nivåer och det
viktiga arbete som utförs av HBTQrådet ska
vidareutvecklas. Modersmålsundervisningen ska
stärkas och vi vill se till att den blir av för fler.
ygga fler bostäder av alla slag, med särskilt
fokus på hyresrätter så unga som vill flytta
till ett eget boende eller äldre som vill flytta från
sin villa inte behöver lämna kommunen. En
andel av nybyggda bostäder ska även fortsatt
vara tillgängliga för flyktingmottagande. Vi vill
också arbeta med ekologiskt byggande, bygga
mer i trä och skapa fler grönytor och lekplatser.

G

öra kulturhuset till ett levande
kulturcentrum med lokaler för både
föreningar, kulturskolan, biblioteket, ett café,
makerspace, mm så att alla får plats och kan
känna sig hemma.

V

erka för rätten till heltid och ta bort
ofrivilliga delade turer. Nyföretagande ska
stöttas och vi vill särskilt arbeta för fler gröna
jobb inom kommunen. Kommunen ska behålla
sin verksamhet och inte sälja ut varken hela eller
delar av denna. Vi vill också arbeta för att införa
och utveckla flexibel växelvård.

