
Rösta grönt i nästa val!
Miljöpartiet i Arboga vill förenkla och underlätta för alla att leva ett
fritt, hållbart och klimatsmart liv i Arboga. Vi vill att Arboga ska
fortsätta utvecklas till en plats som vi är stolta över, som vi värnar om
och där vi tar hand om varandra.

Det gör vi genom att arbeta för ett mer:

● Demokratiskt Arboga

Vi vill engagera och involvera medborgare för att göra hela Arboga
kommun till en mer attraktiv plats att bo och vistas på. Kultur- och
föreningslivet ska ha bästa möjliga förutsättningar att driva sin
verksamhet. Utformning av platser och miljöer och utveckling av
kommunala verksamheter ska föregås av dialog men också av
inkluderande och deltagande beslutsprocesser. Vi vill särskilt involvera
de medborgare i samhället som vanligtvis inte hörs i debatten.
Stadsbiblioteket ska användas som en arena för att stärka demokratin.
Arboga ska bli en av Sveriges ledande demokratikommuner.

● Naturnära Arboga

Vi vill utveckla och vårda Arboga kommuns parker, grönområden och
naturnära stråk. De ska vara platser för samvaro och rekreation men
också ge skugga, fånga upp ökad nederbörd och gynna en biologisk
mångfald. Vi vill öka tillgängligheten till naturnära friluftsliv och
rekreationsmöjligheter för alla, men med särskilt fokus på de som har
svårt att ta sig längre sträckor. Arboga ska vara en plats där det är lätt
att må bra och som besökare gärna vill uppleva.

● Fossilfritt Arboga

Vi vill underlätta för alla invånare och besökare att färdas fossilfritt. I
Arboga ska det vara enkelt att gå, cykla eller tanka fossilfritt. Barn och
ungdomar ska kunna gå och cykla till skolor och fritidsaktiviteter på
ett tryggt sätt. Att ta bussen eller tåget ska vara ett enkelt val att göra
vid pendling eller andra resor. Som Västra Mälardalens främsta
järnvägsknut ska vår station utvecklas till ett attraktivt och tillgängligt
resecentrum.

● Resilient Arboga

Vi vill stärka Arbogas resiliens inför framtiden för att hantera
klimatförändringar och andra samhällsstörningar. Kommunen ska ge
goda förutsättningar för livsmedelsproduktion i närområdet och öka
andelen närproducerade varor i upphandlingen. Andelen lokalt
producerad förnybar energi ska öka och fler solceller ska installeras på



kommunala fastigheter. Klimatanpassning och minskad
klimatpåverkan ska genomsyra samhällsplaneringen. Förutsättningarna
att återvinna, återbruka och dela på tjänster och saker ska vara goda.
För att få fler i arbete och stötta hållbar konsumtion vill vi underlätta
etablering av företag som utför reparations- och servicearbeten.
Arboga ska vara en stark kommun som både förebygger och klarar
klimatutmaningar och andra kriser.

● Tryggt Arboga

Vi vill utveckla stadskärnan till en mer levande och social mötesplats,
där människor är ute i rörelse på gator och torg.  Vuxennärvaron ute i
den offentliga miljön ska öka. Fler aktivitetsytor och mötesplatser ska
inrättas. Vi vill att Arboga kommun ska satsa på att utveckla det
förebyggande arbetet och fånga upp människor i behov av stöd. Vi vill
stärka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande arbetet
tillsammans med polisen. Arboga ska vara en trygg och säker plats för
alla.

● Kulturhistoriskt Arboga

Vi vill bevara och utveckla Arbogas stadskärna och andra
kulturhistoriska miljöer, exempelvis Jädersbruk och Hjälmare kanal. I
stället för att riva vill vi omvandla befintlig bebyggelse för att värna
platsens historia och minska resursanvändningen. Genom att satsa på
museiverksamhet och historiska evenemang i kommunen vill vi lyfta
fram Arbogas historia och göra den tillgänglig för boende och
besökare.

Miljöpartiet i Arboga vill ha ett gott samarbete med dem som bor och
verkar i Arboga och med närliggande kommuner. Vi tror på att ett starkt
lokalsamhälle förenar människor och får dem att trivas tillsammans.

Så därför:

• Bli med i rörelsen för ett starkt och hållbart Arboga!

• Rösta grönt i nästa val!

• Bidra genom ditt engagemang till att stärka demokratin!


