
Vi är din gröna röst!
Miljöpartiet i Hallstahammar arbetar för att alla 

ska ha ett gott liv, vara delaktiga och ha lika  
rättigheter! Vi vill att kommunen blir långsiktigt 
hållbar genom bra miljöval och minskat slöseri.  

Valprogram Hallstahammar 2014

Vi gör Hallstahammar grönare, kom med du också! 
Kontakt: hallstahammar@mp.se eller 0220-41113

Topp fyra på kommunlistan:

1. Åsa Kfouri, 47 år, ekonomiassistent,  
Hallstahammar

Jag är intresserad av ekonomi, demokrati och långsik
tigt smarta beslut. Jag vill kämpa för att våra resurser 
ska användas jämställt och miljövänligt.
073-518 88 12, asa.kfouri@mp.se

2. Peter Ristikartano, 38 år, civilekonom, 
Kolbäck
Mina hjärtefrågor är klimat och miljö, mångfald 
och jämställdhet, speciellt på arbetsplatser, samt 
konsumtion av lycka.  
Motto: Miljötekniken finns, använd den! 
070-305 18 25 peter.ristikartano@mp.se

3. Eleonor Zeidlitz, 35 år, civilingenjör,  
Kolbäck

Mina hjärtefrågor är hållbar livsstil, alla människors 
lika värde, jämställdhet och en skola för alla. 

070-573 17 82, eleonor.zeidlitz@gmail.com

4. Andreas Almqvist, 47 år, leg. sjukgymnast,  
Hallstahammar 
Ett ”mjukare” samhälle där varje individ kan känna 
sig behövd och lika mycket värd oavsett förmåga, 
status, nationalitet eller kön, rättvisefrågor lokalt och 
globalt.
073-645 77 87, andal@spray.se



Miljöarbete ger jobb och minskar onödig resursförbrukning

Omställning till ett miljövänligt samhälle är ett stort arbete och skapar 
jobb. Samtidigt minskar både klimatpåverkan och kostnader. Satsningar 
på minskad resursanvändning och effektiviseringar är billigare att göra 
nu, än att betala för konsekvenserna av miljöförstöring i framtiden. Vi vill 
att det till exempel satsas på energieffektivisering av bostäder och lokaler, 
byte till klimatneutrala fordon, utbyggnad av cykelbanor, utbyggnad av 
solcellsanläggningar. Vi vill arbeta förebyggande med planerat underhåll 
framför ett arbetssätt med “brandkårsutryckningar”.  

Öppet, jämställt och välkomnande Hallstahammar

I Hallstahammars kommun vill vi att alla ges möjligheter för att 
utvecklas, må bra och vara delaktiga i samhället. Det får man genom att 
arbeta förebyggande och individanpassat. Generös mottagning av skydds-
behövande ska känneteckna Hallstahammar. Det behövs ett aktivt arbete 
med att minska fördomar och språkbarriärer. Vi vill bidra till ett jämlikt 
samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas och uttrycka sig själv 
oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning. Vi vill motarbeta alla former 
av diskriminering. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där pojkars 
resultat i skolan höjs till flickornas nivå och där kvinnors löner är lika 
höga som männens.

Lärande för livet 

Alla barn ska ges förutsättningar att få en bra utbildning. Den viktigaste 
kraften för en skola med hög kvalité är lärarna. Vi vill därför låta lärare 
vara lärare. De ska kunna fokusera på att vara våra barns mentorer.  
Lärarna ska ha möjlighet till individuell kompetensutveckling på arbets-
tid och ordentligt stöd för tillämpning av nya arbetsmetoder.  
Arbetsmiljön i skolorna måste lyftas till en nivå där pedagogiken är i 
centrum och där det finns gott om personella resurser. Skolan ska vara 
för livet och inte endast för betygen. 

Vi vill dessutom:

     • Att det ska fortsätta erbjudas möjlighet till aktiv fritid med brett  
 kulturliv.

      • Beakta den äldres åsikter kring sin vård och sitt boende.

     • Uppfylla Hallstahammars del av de nationella miljömålen,  
            inklusive målet begränsad klimatpåverkan.

      • Att maten som serveras i kommunen är ekologisk. Andelen  
 vegetarisk mat ska öka. Det kött som serveras ska komma från  
 gårdar med god djurhållning.

      • Bygga/komplettera cykelbanor mellan Kolbäck - Hallstahammar,  
 Kolbäck - Strömsholm samt Hallstahammar – Västerås.

      • Utreda och göra försök med 35 timmars arbetsvecka för  
 kommunalt anställda.

      • Att kommunen föregår med gott exempel genom att i sin  
 verksamhet göra miljömässigt hållbara val.

      • Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna utbildning och stöd i  
 hållbar livsstil.

      • Att kommunen ställer etiska, sociala och miljömässiga krav på sina  
 inköp. 

För att få veta mer om miljöpartiets lokala politik,  
besök: www.mp.se/hallstahammar


