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Miljö, klimat och framtidstro
 
Idag förbrukar vi och använder upp jordens resurser i stället 
för att försiktigt ta av det överflöd som jordklotet kan pro-
ducera. Extremväder, komponentbrist, svält, pandemi och 
artdöd är exempel på konsekvenser av ett känsligt globalt 
system med begränsade resurser. 
   Vi behöver lämna överkonsumtionens tidsålder till förmån 
för resurshushållning och förnybart. Genom att samverka 
och agera får vi människor hopp och framtidstro! 
 
Vi vill: 

• Öka takten i omställningen, vilket också skapar fler jobb 

• Insatser för den biologiska mångfalden  

• Kraftigt begränsa vår miljö- och klimatpåverkan  

• Bygga ut gång- och cykelvägar för att göra det möjligt för 
fler att transportera sig hållbart 

• Göra det lättare att dela på resurser som t ex bil, frakt-
cykel, idrottsutrustning, verktyg och kläder 

• Utveckla kollektivtrafiken med punktliga, tätare turer och 
testa självkörande fordon  

• Förbättra kommunens krisberedskap och utbilda in-
vånarna för ökad resiliens 

• Servera växtbaserad mat som grund i skolor och 
förskolor. Kött, fisk och mejeriprodukter kan 
utgöra ett tillval. Minst 70% ekologisk 
mat till 2024 inom 
kommunens verk- 
samhet 



Tillsammans skapar vi det goda Hallstahammar

Alla ska kunna delta och bidra i bygget av ett bättre samhälle, 
på arbetet och i föreningslivet. Ett solidariskt, tryggt och sam-
manhållet samhälle ska stå som garant när vingarna inte rik-
tigt bär, när individer behöver lära nytt eller när hälsan sviktar. 
   Utbildning av hög kvalité är viktigt och ger goda förutsät-
tningar för att få ett arbete, förståelse för det sammanhang 
vi befinner oss i och minskar risken för att desinformation 
splittrar oss människor från varandra.

Vi vill:  

• Att alla ska ges goda förutsättningar till god utbildning, 
god psykisk och fysisk hälsa och att ingå i en gemenskap  

• Satsa på fysisk rörelse för alla i skolan varje dag, det 
gynnar lärandet och hälsan 

• Utred möjligheterna att testa basinkomst i Hallstaham-
mar. Det lönar sig ekonomiskt och mänskligt med ekono-
misk grundtrygghet  

• Förebygga och arbeta aktivt för att stoppa våld i nära re-
lationer samt utöka skyddet till våldsutsatta 

• Öka jämställdhet och jämlikhet. Alla människor ska be-
handlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och 
sexuell läggning 

• Tillgodose det ökade behovet av  
äldreomsorgsplatser 

• Att generös mottagning av skydds- 
behövande ska känneteckna 

Hallstahammar



Läs mer: 
Hemsida: www.mp.se/hallstahammar 
Facebook: @mphallstahammar

Topp två på kommunlistan:

Peter Ristikartano, 46 år
civilekonom, Kolbäck
-Mina hjärtefrågor är rättvis omställning till 
klimat- och miljövänlig samhälle, mångfald 
samt jämställdhet, speciellt på arbetsplats-
er. Motto: Miljötekniken finns, använd den! 

Tel: 070-305 18 25
peter.ristikartano@mp.se

Eleonor Zeidlitz, 43 år 
Konsult miljö och avfall, Kolbäck
-Mina hjärtefrågor är goda förutsättningar 
för hållbar livsstil, klimat och miljöfrågor, 
alla människors lika värde, jämställdhet och 
en skola för alla. 

Tel: 070-573 17 82
eleonor.zeidlitz@gmail.com

Vi gör Hallstahammar grönare, 
kom med du också! 
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