
Torsås kommun ska med 

när Sverige ställer om



Minska utsläppen från kommunens verksamhet och underlätta för invånarna att leva
klimatsmart. Kommunens bilar ska vara eldrivna och ingå i en bilpool så att de kan
nyttjas när de inte behövs inom kommunens verksamhet. Publika laddstolpar behövs
för både invånare och besökare. Satsa på bättre cykelvägar och billigare kollektivtrafik. 
Gynna den cirkulära ekonomin. Utveckla Vågen och skapa möjlighet att låna verktyg
och maskiner i en ”prylpool” liknande Fritidsbanken. 
Stärka den biologiska mångfalden och ha rena och levande hav och vattenmiljöer.
Både konkreta åtgärder med t ex lekgrus för vandrande fisk och död ved och
ängsblommor för insekter, samt utbildning och samverkan med ideella krafter och
organisationer. 

 Vi vill

 

 
 Levande landsbygd

Göra det lättare för människor att bo och verka på landsbygden, och samtidigt leva i
samklang med naturen och våra medarter.
Ha ett starkt lokalt näringsliv. Främja lokala matproducenter, vilka är viktiga både för
näringslivet men även för klimatet, självförsörjningen och beredskapen. 
Ha ett blomstrande kultur– och föreningsliv. Vi ska inte behöva åka över
kommungränsen för att uppleva kultur eller delta i sport– och fritidsaktiviteter. Satsa
på kommunens bibliotek, gynna föreningslivet i kommunen, verka för mer kultur och
mer konst i våra offentliga miljöer. 

 Vi vill

 
 

 En kommun för alla

Att Torsås kommun ska vara en bra och trygg kommun att leva i för alla—oavsett
ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsvariation och sexuell läggning.
Ha förskolor, skolor, fritidsverksamhet och äldreomsorg med bra och trygga miljöer
och en verksamhet som präglas av värme och respekt. I förskola/skola ska
barngrupper och klasser vara lagom stora och det ska finnas tillräckligt många trygga
vuxna.
Att det ska finnas aktiviteter för alla. Från öppen förskola, simskola och
idrottsföreningar till språkcaféer för nya invånare och träffpunkt för äldre.
Förbättra den psykiska hälsan och förebygga otrygghet, mobbing och andra problem.
Satsa extra på fritidsgården, fryshuset och aktiviteter för ungdomar.

 Vi vill

 

 

Klimat och miljö

Läs hela vårt valmanifest på www.mp.se/torsas

 


