
– Bussarna måste 
få ökad turtäthet 
och bättre fram- 
komlighet på 
Tyresövägen och 
Nynäsvägen för 
att ge plats åt 
yrkestrafiken.

Ajda Asgari, 28 år,
grundskolelärare, 
Öringe

– Satsa mer på 
miljön och låt 
barnen lära sig 
om hållbarhet 
från tidig ålder!

Lennart Berglund,
58 år, gymnasie- 
lärare, Tyresö C

– Vi ska under- 
lätta övergången 
till förnybara
energikällor,
till exempel 
nyttja solceller 
vid allt nybygg- 
ande.

Lennart Liedén,
89 år, läkare,
Fårdala

– Modernisera 
våra hyresrätter, 
med isolering, 
fiber, bilpooler 
och fler åtgärder 
för miljö och 
klimat.

Johan Rydén,
38 år, datatekniker,
Farmarstigen

– Fler ska vara 
delaktiga och 
utveckla Tyresö! 
Från ung till 
gammal, alla ska 
få möjlighet att 
engagera sig.

Vasilis Mavroudis, 
38 år, IT-företagare, 
Ekbacken

– Klimat- och 
miljöfrågorna är 
avgörande för vår 
framtid. Vi måste 
ta ansvar nu, det 
finns ingen vänte-
tid.

Anders Nystedt,
68 år, pedagog,
Lindalen

– Ge alla en chans!
Fånga tidigt upp 
de som behöver 
hjälp. Stöd de som 
vill starta sociala 
företag. 

Peter Söderlund, 57 år, 
samhällsentreprenör, 
Trollbäcken

– Alla har rätt 
till en bostad med 
god tillgång till 
cykelvägar och 
kollektivtrafik. Det 
ska bli fler hyres-
rätter, kooperativ 
och kollektivhus. 

Ingmar Jansson, 46 år, 
familjebehandlare, 
Trollbäcken

– Det behövs fler 
säkra cykelbanor, 
separerade från 
gående och annan 
trafik. Bra för vår 
hälsa och bra för 
vår miljö!

Mikael Ordenius,
33 år, IT-chef,
Krusboda

– Bevara Tyresös 
natur! Alla barn 
har rätt till bra 
förskola, skola 
och fritidssyssel- 
sättning. Våra 
äldre och de funk-
tionsnedsatta ska 
ha trygg omsorg.

Lillian Nylinder, 80 år, 
bibliotikarie, Krusboda

– Bättre elev- 
hälsa och mer 
förebyggande 
insatser. Barn 
och ungdomar 
ska ha fritids-
gårdar i alla 
kommundelar.

Åsne Liedén,
88 år, psykolog,
Fårdala

– Vi måste ställa 
om och resa 
mer hållbart. 
För att vi kan, 
och för att det 
är det bästa 
alternativet!

Rickard Ljung, 38 år, 
järnvägsingenjör, 
Strandängarna

Ansvar för klimatet och miljön
Klimatförändringarna är vår tids 
största utmaning. Tyresö kommun 
ska ha framåtanda och inspirera. 
– Vi ska prioritera förnybar energi 
och klimatsmarta transporter.

Rent vatten har blivit en allt 
viktigare fråga. Vi måste 
planera för större neder-
bördsmängder och fler 
skyfall, och samtidigt se till 
att vattnet räcker till vid torka. Vi vill 
att kommunen underlättar krets- 
loppsanpassade avloppslösningar 
och engagerar sig mer för att för-
bättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Naturen är en källa till hälsa och 
välbefinnande. Vi värnar bio- 

logisk mångfald och viktiga 
grönområden som fungerar 
som spridningsvägar för 
växter och djur.

Maten i kommunens verksamheter 
ska tillagas lokalt och utan onödiga 
tillsatser, med minst 50 procent 
ekologiska livsmedel.

Återvinning och matavfallsinsam-
ling ska vara enkelt för kommunen 
och alla tyresöbor.

Alla skolor ska vara bra
En trygg förskola och bra utbildning 
för alla barn kräver fler anställda. 
Färre barn i grupperna, fler lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger gör 
att fler barn blir sedda och kan känna 
sig trygga. Stöd ska ges tidigt och uti-
från barnens och elevernas behov.

Alla elever ska kunna gå till skolan 
med glädje och lärare ska kunna få 
brinna för läraryrket. Jämnare köns-
fördelning gynnar jämställdhet och 
motverkar traditionella könsroller.

Tyresö ska ha ett attraktivt gymna- 
sium, gärna en profilskola för hållbar 
utveckling som genomsyrar all utbild-
ning. Tätare samarbete med företag 
ska ge fler lärlings- och praktikplatser. 
Vuxenutbildningen ska vara öppen 
för alla, med möjlighet att komplet-
tera och utbilda sig senare i livet.

Hälsa och förebyggande arbete
Att tänka långsiktigt är grunden i
miljöpartiets politik. Om vi arbetar 
förebyggande, så undviker vi både 
mänskliga och ekonomiska kost- 
nader längre fram. Därför vill vi satsa 
på människors välbefinnande, inte 
minst våra unga. Med stärkt elevhälsa 
och bättre samverkan med social- 
tjänst vill vi minska antalet barn och 
ungdomar som mår och far illa. 

Mobbning ska förebyggas och ideella 
sociala föreningar ska stöttas.

Tyresö erbjuder fantastiska möjlig- 
heter till rekreation, njutning och 
samvaro. Tillgänglig natur och fler 
sociala mötesplatser är delar som 
stärker människors hälsa långsiktigt.

Låt äldre ta plats!
Vi vill bli bättre på att tillvarata äldre 
personers erfarenhet och kunskap. 
Alla ska kunna delta i samhällslivet. 
Det behövs fler mötesplatser för 
samvaro, utövande av kultur och 
fysisk aktivitet.

Äldre och anhöriga ska känna trygg-
het och stöttas när behovet av om-
sorg finns. Vi vill se större valfrihet 
för de som vill bo kvar hemma eller 
flytta till äldre-, trygghets-, service- 
och parboenden. Maten ska vara 
god, näringsrik och tillagas på plats.

Bra bostäder och rimliga hyror
Med effektiv markanvändning möter 
vi både bostadsbrist och tillvaratar 
Tyresös natur. Ett bra boende ska 
vara möjligt oavsett tillgång till bil, 
ålder eller funktionsförmåga.

Vi eftersträvar större variation, 
alltifrån hyresrätter, bostadsrätter, 
kollektivhus, radhus till villor. 

Vi vill ha minst 50 procent hyresrätter 
vid byggande av flerbostadshus – för 
våra ungdomar, de äldre som vill flyt-
ta från sin villa och par som skiljer sig.

Vi ska bygga miljöanpassat, energi- 
snålt och i närhet till kollektivtrafik 
och service. Gång- och cykelvägar ska 
byggas ut och säkerheten förbättras. 
Kollektivtrafiken ska 
utvecklas i sam- 
arbete med SL.

Arbete och företagande
Genom att satsa på utbildning och 
kompetensutveckling kan fler tyresö-
bor få arbeta med det de trivs med. 

Klimatutmaningen kan också 
skapa nya jobb. Investeringar 

i förnybar energi och klimatsmarta 
stadsdelar skapar arbetstillfällen 
inom framtidsbranscher.

Kommunens samverkan med närings- 
livet, egna satsningar, upphandlingar 
samt stöttande av sociala företag, 
skapar också fler jobbmöjligheter.

Vi vill pröva arbetstidsförkortning i 
kommunal verksamhet med hög sjuk- 
frånvaro. Hela samhället tjänar på att 
människor orkar och vill arbeta fram 
till pensionen utan att slås ut av stress 
eller för hårda arbetsvillkor.

Kulturens kraft
Kultur i vardagen och offentlig 
konst ökar människors glädje och 
välmående. Vi vill att fler barn ska 
kunna spela instrument och sjunga. 
Vi vill ha fritidsgårdar i varje kommun- 
del. Samutnyttjande av arenor med 
grannkommuner ska prövas.

Vi vill medverka till ett kulturhus i 
någon form och utöka öppettiderna 
på biblioteket. Föreningar och studie- 
förbundet är viktiga för kulturlivet och 
ska stöttas. Idrott, kultur- och övrigt 
föreningsliv för barn och ungdomar, 
ska vara likvärdigt för flickor och 
pojkar och för olika fritidsaktiviteter.

Demokrati och jämställdhet 
Vi vill förbättra tyresöbornas delak-
tighet och inflytande i kommunala 
beslut. Vi vill tillvarata ungdomars 
synpunkter och förbättra deras 
påverkansmöjligheter.

Snäva könsnormer och 
brist på jämställdhet be-
gränsar människors livsval. 
För att uppnå jämställdhet ska allt 
arbete värderas utifrån samma prin- 
ciper och välfärd och service ges uti-
från behov. Ett kön ska inte gynnas på 
bekostnad av ett annat. Att motverka 
våld, och särskilt det som slår hårt 
mot kvinnor och barn ska prioriteras.

Hållbar ekonomi
Med miljöpartiet går unga en ljusare 
framtid till mötes. Förebyggande 
arbete och tidiga insatser gynnar 
hälsa och minskar risken för sjukdom, 
vilket påverkar välbefinnandet och 
även kommunens ekonomi positivt.

Kommunens ekonomi har under lång 
tid varit underfinansierad. Detta har 
drabbat verksamheter för barn, ung-
domar, äldre och de som behöver 
samhällets stöd. Samtidigt har kom-
munens skulder ökat på grund av 
stora investeringar och storskaliga 
byggprojekt.

För att klara kommunens åtaganden 
och återställa en rimlig standard i 
våra sociala verksamheter, så ser vi 
behov av en mindre skattehöjning. 
En långsiktigt hållbar ekonomi ska 
inte efterlämna stora skulder åt 
kommande generationer. 

Ekonomisk hållbarhet är kopplat 
till social och ekologisk hållbarhet. 
Tyresö har fullt av resurser som kan 
tillvaratas. Det handlar om att göra 
det på rätt sätt.



Tyresö har fantastiska kvaliteter och är 
en plats som allt fl er vill kalla hemma! 
Vi i miljöpartiet välkomnar dessa nya 
tyresöbor, oavsett om de fl yttar hit från 
en annan kommun, är nyfödda, eller om 
de fl ytt undan krig och förtryck. För miljö-
partiet är den sociala hållbarheten lika 
viktig som den ekologiska. Här ser vi en 
rad utmaningar i Tyresö, särskilt inom 
skola och omsorg. Vi måste jobba mer 
förebyggande och stötta människor 
som behöver samhällets stöd.
 
En viktig uppgift är att värna Tyresös 
värdefulla natur, för både hälsa och väl-
befi nnande, men också för den biolo-
giska mångfalden. En enkel och positiv 
åtgärd är att ersätta gräsmattor med 
ängsmark. Då får vi en större varia-
tion av växter och fl er bin som ger mer 
frukt i våra trädgårdar. Med fl er stads-
odlingar får även den som bor i lägen-
het glädjen att vara med och bidra. Vi 
ser ett stort behov av fl er bostäder, och 
när vi bygger ska vi också värna och ut-
veckla de gröna kvaliteterna. 
 
Trafi ken i Tyresö är och kommer fort-
sättningsvis att vara den största klimat-
utmaningen. Vi behöver sänka trafi k-
ens utsläpp, få bort trängseln och 
samtidigt förbättra trafi ksäkerheten. 
För miljöpartiet står det helt klart att 
biltrafi ken måste minska. Vi behöver 
därför få fl er att välja gång, cykel och 
kollektivtrafi k. Det handlar om hur vi 
bygger nya bostadsområden och hur 
vi planerar för gående och cyklister. 
Tyresö behöver en utvecklad kollektiv-
trafi k, in mot city och på tvären till våra 
grannkommuner och mellan våra kom-
mundelar. Bussarnas framkomlighet ska
prioriteras!

Gröna sköna Tyresö

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på � er än en

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1.    Ajda Asgari, 28, grundskolelärare, Öringe

2.    Mikael Ordenius, 33 år, IT-chef, Krusboda

3.    Lilian Nylinder, 79 år, bibliotikarie, Krusboda

4.    Ingmar Jansson, 46 år, familjebehandlare, Trollbäcken

5.    Johan Rydén, 38 år, datatekniker, Farmarstigen

6.    Rickard Ljung, 38 år, järnvägsingenjör, Strandängarna

7.    Vasilis Mavroudis, 38, IT-företagare, Ekbacken

8.    Peter Söderlund, 57, samhällsentreprenör, Trollbacken

9.    Lennart Berglund, 58 år, gymnasielärare, Tyresö centrum

10.  Gösta Evén, 69 år, företagare, Trollbäcken

11.  Anders Nystedt, 68 år, pedagog, Lindalen

12.  Åsne Liedén, 87 år, psykolog, Fårdala

13.  Märta Berglund, 77 år, mentalvårdare, Björkbacken

14.  Lennart Liedén, 89 år, läkare, Fårdala

Tyresö

0055-14770

Vårt slutmål är inte
att vinna valet.

— Vi vill förändra
samhället!

mp.se/tyreso
facebook.com/mptyreso

Toppkandidaterna
Ajda Asgari och

Mikael Ordenius

Gröna
sköna
Tyresö


