
Valmanifest för Miljöpartiet i Essunga 2023-26 

Miljö 

• Arbeta för att kommunen och bostadsbolaget blir fossilfria 2030 

• Jobba aktivt för solceller på alla kommunala byggnader där det är möjligt 

Föreningar 

• Kommunen skall aktivt stödja vårt rika föreningsliv 

• Överlåta VA-verksamheten till en ekonomisk förening 

Kommunikationer 

• Planera Lekåsakorsningen för att skapa möjlighet till nya industri och 

serviceetableringar.  

• Planera för fler cykelvägar för att kunna nå hela kommunen 

• Stödja projekt för samåkning och bilpool. 

Kommunalt 

• Bygg en kombinerad utställnings och idrottshall 

Industri o bostäder 

• Erbjuda olika typer och placeringar av bostäder genom vårt kommunala 

bostadsbolag med en klar miljöpolicy. 

• Ha en god framförhållning gällande mark till bostäder och industrier för 

att alltid kunna erbjuda tomter och industrimark i attraktiva områden 

• Jobba aktivt för att bibehålla en levande landsbygd. 

Ungdomar o Skola 

• Arbeta aktivt för att få fler behöriga lärare i skolan 

• Vara mån om varje enskild elevs behov av resurser 

• Mer närproducerad och ekologisk mat i skolan 

Äldreboende 

• Brukare av hemtjänsten skall träffa så få olika personer som 

möjligt 

 



Valprogram för Miljöpartiet i Essunga  

Miljö 

• Arbeta för att kommunen och bostadsbolaget blir fossilfria 2030 

• Jobba aktivt för solceller på alla kommunala byggnader där det är möjligt 

Föreningar 

• Kommunen skall aktivt stödja vårt rika föreningsliv 

• Överlåta VA-verksamheten till en ekonomisk förening 

Kommunikationer 

• Planera Lekåsakorsningen för att skapa möjlighet till nya industri och 

serviceetableringar.  

• Planera för fler cykelvägar för att kunna nå hela kommunen 

• Stödja projekt för samåkning och bilpool. 

Kommunalt 

• Bygg en kombinerad utställnings och idrottshall 

Industri o bostäder 

• Erbjuda olika typer och placeringar av bostäder genom vårt kommunala 

bostadsbolag med en klar miljöpolicy. 

• Ha en god framförhållning gällande mark till bostäder och industrier för 

att alltid kunna erbjuda tomter och industrimark i attraktiva områden 

• Jobba aktivt för att bibehålla en levande landsbygd. 

Ungdomar o Skola 

• Arbeta aktivt för att få fler behöriga lärare i skolan 

• Vara mån om varje enskild elevs behov av resurser 

• Mer närproducerad och ekologisk mat i skolan 

Äldreboende 

• Brukare av hemtjänsten skall träffa så få olika personer som 

möjligt 


