
Våra toppkanidater i Söderhamn 2022 

Låt miljöpartiet bli ditt val!

 

Miljöpartiet de gröna i Söderhamn vill se ett rättvist
samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart. 
Det är en stor omställning som måste göras tillsammans.
Det skapar arbetstillfällen och stora miljövinster.
Nu måste vi ta klimatförändringarna på allvar och skapa
en välfärd inom planetens gränser. Vi måste vara
solidariska och ge kommande generationer en chans till
ett värdigt liv.

Våra toppkanidater i Söderhamn 2022 

Låt miljöpartiet bli ditt val!

 

Miljöpartiet de gröna i Söderhamn vill se ett rättvist
samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart. 
Det är en stor omställning som måste göras tillsammans.
Det skapar arbetstillfällen och stora miljövinster.
Nu måste vi ta klimatförändringarna på allvar och skapa
en välfärd inom planetens gränser. Vi måste vara
solidariska och ge kommande generationer en chans till
ett värdigt liv.



Vindkraft är en viktig förutsättning för att genomföra den gröna
omställningen och för att möta framtidens ökande energibehov. I
Söderhamn finns goda möjligheter för havsbaserad vindkraft.
Vindkraften måste utökas och de som bor i vindsnurrornas närhet ska
kunna få ersättning. Vi vill satsa på solceller på kommunens byggnader. 

 Vi haft 1 av 49 mandat i fullmäktige. Några saker vi arbetat med är: 
- Koldioxidbudget
- Förnyelsebar energi - vindkraft och solceller
- Att kommunen ska bli barnrättsdiplomerad
- Att inte Näras avgifter används till skola, vård och omsorg
- Att tillgänglighetsanpassa Söderhamns idrottshall

  

Miljöpartiet i Söderhamn 2018 – 2022

Framtiden ligger nu i våra händer...

Förnybar energi!

Alla elever har rätt att lyckas!

Äldreomsorg för framtiden
Vi vill ha en mer flexibel hemtjänst där de äldre får delta i planeringen. 
Glappet mellan kommunen och sjukvården behöver minska. 
Kommunen ska bli bättre på att se och höra sina medarbetare.

Skolan ska anpassas bättre för alla barn från förskola till gymnasiet. 
Lärarnas arbetssituation ska förbättras. Vi vill minska barngrupperna 
och stärka elevhälsan. Söderhamn har utmaningar med barnfattigdom 
och segregation, vi vill ta bort 15-timmarsregeln i förskolan för att alla 
barn ska få mer likvärdiga förutsättningar. 
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Fossilfri kommun nu!

Lokal självförsörjning!
 

Rätt till en meningsfull fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Vi vill utveckla Söderhamns
föreningsliv. Vi är positiva till projekt för att prova sex timmars
arbetsdag eller andra projekt för flexibel arbetstid. Kulturskolan ska
vara avgiftsfri för alla. 

För att kommande generationer ska få leva ett gott liv måste vi ta
klimatförändringarna på allvar. Vi vill ha fler laddstolpar och tillgång 
till biogas. Hela kommunen ska ha välfungerande kollektivtrafik, helst
ska lokal samverkan ske med X-trafik. Vi vill se pendlarparkeringar vid
hållplatser för att underlätta användning av kollektivtrafiken och
minska klimatpåverkan. Fler gång- och cykelvägar behövs, särskilt runt
skolor och i tätorter.

 

Stora arealer  jordbruksmark har förstörts på grund av klimat-
förändringar. Brist på mat kan uppstå, då vi idag importerar mycket
livsmedel. Vi vill vi att mer mark i Söderhamns kommun används för
matproduktion, närodlat och ekologiskt. Det ger fler arbetstillfällen 
och är bra för miljön, då. Alla kan odla om förutsättningarna finns.

Beredskap inför ett förändrat klimat!

Häftig nederbörd som ger översvämningar och extremvärme som skapar
torka och bränder är möjliga effekter av klimatförändringarna. 
Vi vill att Söderhamns kommun är förberedd. Analysen och åtgärderna
ska vila på vetenskaplig grund
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Vill du veta mer om miljöpartiet? 

Den 11 september 2022 gör Du ditt val!

Ditt val påverkar inte bara en mandatperiod utan hela framtiden!
-Nu är vi i en situation som är allvarligare än någonsin
-Nu är klimatförändringarna ett faktum
Tänk på kommande generationer, när du gör ditt val!

Hemsida: www.mp.se/soderhamn

www.facebook.com/miljopartietsoderhamn

Kontaktperson: Joann Ling, ordförande, MP Söderhamn

072-205 56 02

joann.ling@mp.se

 

Vill Du bli medlem?
Du kan bli m edlem genom att gå in på www.mp.se/blimedlem, eller 

genom att sms:a mpmedlååååmmddxxxx till 72456, kostnaden är 
50: - första året. 

Miljöpartiet betonar samspelet människa – miljö. Vårt engagemang 
drivs av solidaritet med människor och natur. Det är viktigt både för 
oss och för kommande generationer att vi är rädda om varandra och 
miljön. Lokalt vill vi verka för bra livsmiljö och levnadsvillkor f r alla 
som lever och verkar i vår kommun!
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