
Se framåt! Se när sjukvården är trygg 
och finns nära dig. När bussarna rullar 
där vi bor och naturen varsamt vårdas. 
Där vi lever ett liv som gynnar klimatet, 
tillsammans.

Öppna förlossningen i Karlskoga.
Förlossningen i Karlskoga behövs för 
föräldrar och barn. Men också om det skulle 
uppstå en kris och USÖ inte fungerar fullt ut. 
Därför ska förlossningen i Karlskoga öppnas 
så fort det går.

Akutsjukhus i norr och väster. 
Sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg ska 
bevaras som akutsjukhus. Att ha nära till 
ett fullvärdigt akutsjukhus är viktigt för 
alla länsbor. Dessutom behövs alla tre 
sjukhus vara rustade i händelse av kris.

Sjukvården ska finnas när du behöver den 
och där du bor. Du ska känna dig trygg i att 
du blir omhändertagen vid såväl lindriga 
åkommor som när det händer något 
allvarligt. Sjukvårdens resurser ska synas i 
hela länet och du ska vara med och påverka 
utvecklingen.

Vård nära dig

Din röst ska höras. 
Hur sjukvården organiseras är viktigt 
för bygden, stadsdelen och dig samt 

din familj.Inför större förändringar ska 
medborgarnas röster höras.

Kollektivtrafiken måste fungera för dig som 
behöver den. Därför ska Länstrafiken se till att 
det går bussar och tåg där folk vill bo och det 
ska vara möjligt att pendla till arbete, skola 
eller fritidsaktiviteter.  Det är bra för klimatet, 
landsbygden och för dig

Låt bussarna rulla!

Återinför nedlagda busslinjer nu. 
Alla ska kunna välja buss eller tåg till 

jobb eller skola. Därför ska de nedlagda 
busslinjerna återinföras omedelbart.

Halvera biljettpriserna på bussar och tåg.
Vår planet blir varmare för varje år. 
Konsekvenserna för människor, djur och 
natur kommer att bli svåra om vi inte 
slutar släppa ut fossila gaser. 

Cykel på buss och tåg.
Många har en bra bit mellan hemmet och 
hållplatsen eller stationen. Det ska därför 
gå att ta med cykeln på bussar och tåg.
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Rädda naturen.
Vi behöver en orörd natur för friluftsliv, 
klimat och den ekologiska balansens 
skull. I dag hotas skogenav kalhyggen 
och flera arter håller på att försvinna. 
Våra bäckar och sjöar är hotade av 
övergödning och bristen på våtmarker 
försämrar klimatet. Vår livsstil är 
orsaken och bara vi kan förändra det.

Skydda skogen.
Den biologiska balansen i våra skogar 
håller på att upphöra. Arter försvinner 
eller är hotade. Därför ska fler natur-
reservat och nationalparker bildas i länet.

Bygg ut laddstationer i hela länet.
Fler och fler väljer elbil eftersom det är 
billigt att köra och bättre för klimatet. 
Men det är fortfarande brist på laddstolpar. 
Det behövs en kraftig utbyggnad i hela 
länet.

Skydda dammar med stora 
kulturvärden.
Flera dammar med oumbärliga kultur-
värden hotas av utrivning. Med nya 
metoder går det att säkra både fiske-
vägar samt flodpärlmusslor samtidigt 
som viktiga kulturminnen bevaras.
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Alla ska med

när Örebro län

ställer om.

2

ÖREBRO LÄN

Följ oss på

Läs mer om all 
vår politik på 

mp.se/orebro-lan

https://www.instagram.com/mporebrolan/
https://www.facebook.com/mporebrolan
http://mp.se/orebro-lan
http://mp.se/orebro-lan

