
KINDA

Det här är vi:

Therese Görling
"Medborgare i behov av
skuldsanering ska få bättre
stöd."

Margareta Holm
"Ta ansvar för den
biologiska mångfalden
genom att skydda skogen."

Claes Brandén
"Öppna köket i Horn."

mp.se/bli-medlem

Miljöpartiets vision - Grön framtid

Framtiden kommer att innebära
utmaningar och vi vill att Kinda
kommun gör sin del av jobbet för att
säkra en framtid med ett gott liv för
barnen, djuren och naturen. Vi vill ha
ett samhällsbyggande med tanke på
översvämning, skogsbrand och
extrema temperaturer, men också en
tillgång till god och näringsrik mat,
kultur och möjligheter att mötas. 



Skolan & förskolan
I skolan vill vi se välutbildad personal med
pedagogik i framkant. Mindre klasser samt
attraktiva lokaler och inspirerande utemiljöer
främjar välmåendet hos både elever och lärare.

Vi vill också:

Att Rimforsa nya skola ska byggas på
befintlig plats med höga krav på yttre och
inre miljö.
Säkra en giftfri miljö inomhus. 
Öka utbudet av aktiviteter inom
kulturskolan och sänka avgifterna. 

Maten
Vi vill sätta ambitiösa mål för ekologisk och
närproducerad mat. Genom att underlätta för
lokala producenter vid kommunal upphandling,
kan vi öka självförsörjningsgraden i Kinda.

Vi vill också:

Ha tillagningskök i Horn, Kisa och
Rimforsa. Helst även på förskolor och
äldreboenden då det betyder mycket för
aptiten och näringsintag men även för
möjligheten att vara delaktig. 
Säkra att kommunens invånare har mat i
händelse av kris.

Trafiken

Klimatet & miljön

För alla medborgare
Vi måste ta klimatfrågan och artutrotningen
på allvar. Vi vill att Kinda kommun ska bli
fossilfritt och förbereda kommunen för
klimatförändringar.

Vi vill också:

Anställa en nyckelperson som jobbar brett
med miljö och hållbarhet, klimat och
biologisk mångfald. 
Ställa om kommunens skogar till
kontinuitetsskogsbruk och byta en del
skog mot skyddsvärda områden. 
Ta höjd för framtidens
klimatanpassningar. 
Ställa höga krav på energisnåla hus och
passivhus vid nybyggnation.

Vi värnar om att alla i Kinda kommun ska
kunna resa smidigt inom kommunen och till
närliggande orter.

Möjliggöra gratis kollektivtrafik för unga
och äldre. 
Driva på för att utveckla Stångådalsbanan
och för kollektivtrafik mot Vimmerby och
Åtvidaberg. 
Ha fler säkra cykelvägar.
Etablera en bilpool med elbilar som
medborgare kan nyttja.

Vi vill:

Alla kommunens delar har rätt till god
service.

Vi vill:

Skapa mötesplatser för att umgås och
utöva intressen.
Göra satsningar på hälsa och trygghet -
starta upp ungdomshus.
Säkra bostäder för livets alla faser. 
Anlägga ett trygghetsboende med
professionell personal.
Göra Rimforsa torg till en trevlig
mötesplats med grönska, sittplatser och
offentlig konst.

Här är våra förslag:

 

Stimulera en grön omställning i jord- och
skogsbruket. 
Vi vill att reningsverket filtrerar bort även
läkemedelsrester.


