
Läs mer om vår politik på
www.mp.se/ockero,

eller genom att scanna QR-koden!

Vi vill bygga en hållbar framtid, 
där vi människor tar hand om 
varandra och vår planet. Ett 
samhälle där alla behandlas lika 
och har samma rättigheter. Bygg 
det gröna folkhemmet med oss 

 - rösta på Miljöpartiet!

Vi gör det här 
tillsammans

ÖCKERÖ

Alla ska med
när Öckerö 
ställer om.



Rubrik
Ra dolorem quassit quassim usaecum 
hita suntis et od quiae. Nus eatur ma 
nos aut anducipsanda nemque posto 
volor repel ius endae voluptaquis iusda 
as nonsequi ut fugitas am est, corem 
ra dolores plam inis quunt et veliquam 
volor aperume ndaerat iamusamene 
perciti ut quo omni apit audae 

evenimus comnimet quam volo ommo 
• ma vel id et aut es sinit ex eicatem 

quamus dolum volore, occabor 
eperis vel ilignat invenihitium 

• quibus conectestem quam distiam, 
conseque illab intota aliquo oditate 
sum ni quodio to bla acimus ut 

enet officiat laci od ent et endae 
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Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet 

11 september!

Ett grönt Öckerö
Miljöpartiet går till val på att Öckerö 
kommun med sina 10 bebodda öar ska 
ha en hållbar miljö till gagn för boende 
och besökande, nu och i framtiden. 
 
Vårt parti har vuxit fram ur rörelserna 
för miljö, fred och jämställdhet. Det ge-
nomsyrar all vår politik. Vi vill bygga det 
nya gröna folkhemmet - svaret på det är 
att stärka klimatarbetet, stärka välfär-
den och öka jämlikheten! Det här vill vi 
göra inom de områdena.

Grön kommun
• 100% fossilfritt och 100% förnybar 

energi senast 2025!

• Bevara, utveckla och återställ bio-
logisk mångfald, och områden med 
höga naturvärden.

• Kommunen ska ha en välfungeran-
de, fossilfri färjetrafik och kollektiv-
trafik.

• Fler, bättre och säkrare gång och cy-
kelvägar för ökat, hållbart resande.
Underlätta återbruk för ett mer håll-
bart samhälle.

Skola och välfärd
• Jämlik skola med hög kvalitet - alla 

barn ska lyckas i skolan, vi vill se en 
mer rättvis resursfördelning.

• Skapa bättre förutsättningar för vår-
den inom kommunen att erbjuda 
attraktiva tjänster med en säker och 
trygg arbetsmiljö med god lön och 
utvecklingsmöjligheter.

• All mat i kommunens verksamheter 
ska vara närproducerad och ekolo-
gisk.

• Ökad personaltäthet i kommunal 
verksamhet.

• Kulturskolan ska ges ökade resurser 
så att verksamheten kan erbjudas 
till fler elever.

• Utveckla fritidshemmen till sin fulla 
potential

Grön samhällsbyggnad
• Skyddet av stränderna är en förut-

sättning för att människor ska kun-
na ta del av den unika naturen vid 
kusten och stränderna.

• Barnen i skolan behöver ha säkra 
gång och cykelvägar. Det ska priori-
teras i samhällsplaneringen.

• Vindkraft är en viktig del i utbygg-
naden av förnybar energi. Havs- 
baserade verk ska kunna etableras 
med avstånd till kusten och efter att 
miljöprövning skett.

Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet!

Fr.v.: Göran Torstensson, Anna-Lena Hälling, Anna Alveros, 
Antoinette Sedelius, Nicklas Attefjord, Boel Lanne, Birgitta 
Abrahamsson, Anna Skrapste, Anton Abrahamsson, Caroline 
Bergagård, Lina Klang.


