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SmÅLAndS GRönASTE KOmmun

ÄLmHuLT



VI VILL GÖRA ÄLMHULT TILL  
SMÅLANDS GRÖNASTE KOMMUN SÅ 
VÅR GRÖNA DRÖM BLIR VERKLIG
Miljöpartiet vill skapa en god livskvalitet 
i tätorten Älmhult och på landet. Både nu 
och i framtiden.

För att Älmhult ska kunna vara Smålands grönaste 

kommun måste hänsyn till miljön tas i alla beslut utan 

undantag. 

Därför vill vi förbättra förutsättningarna för att ta 

cykeln eller åka kollektivt. Vi vill att Älmhult erbjuder 

barn och gamla mat som inte besprutats med gifter och 

inte har varit ute och rest långa vägar. Och vi vill snabbt 

göra förskolorna i Älmhult giftfria.

BARNEN ÄR VÅR FRAMTID
Skolan är en annan viktig fråga i partiets 
handlingsprogram för Älmhult

Det behövs en politik som ger lärarna tid att se varje 

elev. Skolan behöver tid, tillit, resurser och en politik 

som värderar lärarna som en av samhällets allra vik-

tigaste yrkesgrupper. Vi vill satsa på varje elevs möjli-

gheter att klara skolan och ge skolan mer resurser och 

arbetsro. 

Miljöpartiet i Älmhult vill satsa mycket mer på barnen, 

eftersom det är vår framtid. Det betyder bland annat att 

SDUWLHW�YLOO�VH�ÀHU�OlUDUH��VRP�NDQ�NRQFHQWUHUD�VLJ�Sn�DWW�
undervisa och inte behöver vara administratörer. 



VARM OCH ÖPPEN POLITIK
Miljöpartiet ska driva en politik som är 
varm, generös och öppen

I vårt gröna Älmhult är människor från andra länder 

välkomna. Och vi vill inte skuffa undan dem i seg-

regerade områden. Vi står upp för människors lika 

värden och tar avstånd från diskriminering på grund av 

funktionshinder, ursprung, kön, religion eller sexuell 

läggning. 

Vi tror att ökade klyftor skapar spänningar i samhället. 

Så vill vi inte ha det. 

JOBB OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Miljöpartiet ska driva en politik för jobb 
och hållbar tillväxt.

I vårt gröna Älmhult skapas förutsättningar till nya 

DUEHWVWLOOIlOOHQ��3n�Vn�VlWW�NDQ�ÀHU�In�HQ�LQNRPVW�RFK�
därmed bo och verka i Älmhults kommun. Bostäder och 

annan infrastruktur ska byggas på ett hållbart sätt. 

Miljöpartiet i Älmhult har en rad förslag på åtgärder 

som gör Älmhult till en bättre plats att verka och bo  

på för alla. 
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MICHAEL ÖBERG, 45 ÅR 
POLITISKA HJÄRTEFRÅGOR: 
JOBBEN: Jag vill driva en ansvarsfull och 

hållbar näringslivspolitik i kommunen och 

länet. De små företagen är viktiga i omställ-

ningen till ett mer klimatvänligt samhälle.

MATEN OCH LANDSBYGDEN: En miljösmart kommun med likvärdig service i 

tätort och på landsbygden. Därför är det viktigt att satsa på skolan och gröna företag. 

Jag vill att maten till kommunen köps in från närekologiska gårdar.  

UNGAS PSYKISKA HÄLSA: Unga med psykisk ohälsa ska snabbt och enkelt 

kunna få hjälp. Därför krävs en förbättrad första linjens vård och barnpsykiatri. 

(kandiderar även till landstingsfullmäktige och Region Kronoberg)

EVA DICKNER, 51 ÅR 
POLITISKA HJÄRTEFRÅGOR:
GIFTFRITT SAMHÄLLE: Vi måste få bort gifter som 

NDQ�¿QQDV�L�GHQ�EHVSUXWDGH�PDWHQ��L�YnUD�NOlGHU��L�YnUD�
bostäder och skolor, samt naturen.

MINSKA KLIMATPÅVERKAN: Vi måste hjälpas åt 

att ta ansvar för människans klimatpåverkan genom att 

välja förnyelsebar energi och satsa på energieffektiva 

lösningar i vår vardag.

BARNEN: Vi måste ha en bra skola med tid och resurser 

för barnen, där personalen trivs. För barnens skull måste 

Älmhult bli Smålands grönaste kommun.

POLITISKA HJÄRTEFRÅGOR: 
SKOLAN: Jag vill att lärare ska få vara lärare. Därför 

måste vi minska lärarnas administrativa börda och ge 

dem mer tid med sina elever. Vi behöver även satsa på 

att höja lärarlönerna. 

ÄLDRE: Våra äldre ska kunna lita på kvaliteten i om-

VRUJHQ��0lQQLVNRU�L�RPVRUJHQ�VND�In�ÀHU�P|MOLJKHWHU�
till aktiviteter och till utevistelser och till mer egen tid 

med de anställda.

JAN FAGERBERG, 61 ÅR



ANNA-KARIN BENGTSSON, 44 ÅR 
POLITISKA HJÄRTEFRÅGOR: 
MÅNGFALD: I vårt gröna Älmhult möts männi-

skor på ett naturligt sätt, oavsett varifrån vi kom-

mer ifrån eller våra olikheter. Vi måste bli betydligt 

bättre att ta vara på talang och kompetens hos alla 

människor. Älmhult är för alla.

SKOLAN: Jag vill satsa på varje elevs möjligheter 

att klara skolan och ge skolan mer resurser och 

arbetsro.

MARIAH VALLIN, 45 ÅR          
POLITISKA HJÄRTEFRÅGOR: 
TILLGÄNGLIGHET: Våra barn 

måste få gå i en skola eller förskola som 

är anpassad efter dem och ger dem 

möjligheter att forma sin framtid. Det är 

viktigt att sätta in stödinsatser i ett tidigt 

skede för dem som behöver det. 

MILJÖ OCH KLIMAT: En giftfri 

miljö, säkrad vattenförsörjning och en 

minskning av klimatutsläpp är nödvän-

digt för att vi får ett långt och bra liv.



L
ö

w
e

x
 T

r
y

c
k

s
a

k
e

r
 A

B
, 

V
ä

x
jö

ÄLmHuLT

Vill du veta mer kontakta:

E-post: almhult@mp.se  

Läs mer på www.mp.Se/almhult 

TÄNK STORT – 

TÄNK GRÖNT 


