
"Jag vill vara miljöns
röst i varje enskilt
politiskt beslut."

1. Linda Ivarsson
"Jag tror på ett hållbart

Åtvidaberg där vi
värdesätter och tar vara

på våra resurser."

2. Linda Kraigher

Miljöpartiet de gröna ställer upp till
val i kommunfullmäktige i

Åtvidaberg kommun. 

Här är våra kandidater!

Bli medlem på:
mp.se/bli-medlem

Läs mer om oss på:

Miljöpartiet de gröna i Åtvidaberg

Kontakta oss:

För ett levande
Åtvidaberg

ÅTVIDABERG

Vill du engagera dig?

Tel: 076-8675135

E-post: linda.ivarsson@mp.se

Vilka är vi?



En kommun att leva i! 

För en skola och förskola där
alla får vara sig själva!

Åtvidaberg ska blomstra genom stora och små
åtgärder. I Miljöpartiets Åtvidaberg är tätorterna
mötesplatser och den omgivande landsbygden
en plats att leva och arbeta på. Vi behöver stärka
stödet till boende, företagare och föreningar på
landsbygden. Hela Åtvidaberg ska leva! 

 
Vi vill:

Att kommunen skapar bättre
förutsättningar för lokala lantbrukare att
delta i upphandlingar.

Att en fritidsbank införs i Åtvidaberg. 

Skapa bättre mötesplatser i Åtvidaberg
där lokala producenter och aktörer kan
marknadsföra och sälja sina varor och
tjänster.

 

Vi vill sätta barnen i främsta rummet! Förskolan
och skolan ska vara utvecklande för alla barn.
Alla barn ska kunna må bra i skolan och få viljan
och redskapen att lära. Skolans viktigaste resurs
är lärarna och vi i Åtvidaberg behöver bli bättre
på att ta hand om våra lärare.

 

Vi vill:

Förbättra arbetsron i skolan genom
bättre samarbete mellan skola och
barnomsorg och sjukvård. Fler barn och
unga måste få hjälp tidigt av exempelvis
logoped, habilitering och psykolog. 

Att alla barn i förskolan får frukt. Inga
barn ska behöva ha med sig frukt
hemifrån! 

Öka tillgängligheten till kultur och natur
för alla barn i Åtvidabergs skolor och
förskolor. 

 

Val 2022

Ett tryggt och aktivt liv för alla!

Vi ansvarar för planeten!

Alla ska ha möjlighet att leva trygga och aktiva
liv, även när de blir äldre. Vi måste avsätta mer
resurser för detta! Ensamhet och psykisk ohälsa
blir allt vanligare bland den äldre befolkningen.
Detta behöver åtgärdas. 

 
Vi vill:

Arbeta för en ökad grundbemanning i
omsorgen.

Använda kultur och underhållning som en
del av sysselsättningen inom omsorgen.

 

Det är vi, som delar den här planeten nu, som
avgör framtiden. Våra barn kommer att fråga
oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathotet.
Mänskligt liv går hand i hand med allt annat
liv på jorden. När vi står inför det sjätte
massutdöendet måste vi försäkra oss om att
vi gynnar den biologiska mångfalden omkring
oss. Vi behöver agera NU!

 

Vi vill:

Att Åtvidaberg har som mål att bli
koldioxidneutralt senast 2035. 

Öka mängden ekosystemtjänster i våra
tätbebyggda områden.

Utöka laddinfrastrukturen i kommunen.          
Vi vill också verka för etablering av en
biogasmack.

Att all mat som serveras i kommunens
verksamheter är närproducerad och
ekologisk. Vi vill också minska mängden
kött och att det köttet som serveras är
producerat efter högsta möjliga
djurskyddskrav.

 

ÅTVIDABERG


