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Läs mer om oss och vår politik på www.mp.se/ekero

Hela livet på Mälaröarna —allt hänger ihop.
Livsmiljöpartiet

Skolmiljöpartiet

Närmiljöpartiet

Naturmiljöpartiet

Låt Ekerö vara en vacker plats där det är gott att bo och lätt
att leva. Låt oss bygga ett samhälle där livspusslet går ihop
med skolor, fritidsaktiviteter och arbete nära. Då minskar
vi vardagens stress – vi mår bättre och det gör klimatet och
miljön också. Buss, pendelbåt och cykel behöver bli lätta val att
välja. För ju fler som gör de valen, desto mindre blir kön för de
som faktiskt behöver bilen. Alla ska ha råd att bo på Ekerö, hela
livet om de vill. Så låt oss bygga fler hyresrätter och mindre
lägenheter. När vi bygger lite tätare och något högre, nära
kollektivtrafiken så får vi fler bostäder samtidigt som vi spar
våra öppna landskap - och minskar köerna!

Skolan ska vara till för alla barn. Arbetet som görs i våra
förskolor, skolor och fritidsgårdar är fantastiskt, men alla barn
och anställda måste få tid att utvecklas och lära. Alla ska få
sina behov tillgodosedda och trivas i skolan. Därför måste vi ha
mindre barngrupper, större resurser för skolmaterial och bättre
arbetsvillkor för lärare. Valfrihet för oss handlar om att det
finns små och stora enheter, med olika pedagogiska profiler, i
hela kommunen. Bra förskolor och skolor är investeringar, inte
ställen att plocka vinster ur.

Förtroendet för både styrande politiker och tjänstemän har
urholkats de senaste åren och principen om likvärdighet
ifrågasatts. Ofta inte på grund av sakfrågor utan för att dialog
saknats. Förutom skadat förtroende innebär överklagade beslut
och försenade planer onödiga kostnader. Ett helhetstänk och
medborgardialog ger bättre beslut och färre dyra omtag.

Många Ekeröbor tar idag stort ansvar för vårt klimat, vår miljö
och vårt vatten. Men det måste bli lätt att göra rätt, så Ekerö
kommun behöver både ta sitt eget ansvar och samtidigt skapa
bra förutsättningar för alla att bidra. För det är tillsammans vi
kan göra skillnad.

En ö utan kö och ett Ekerö för hela livet behöver:
• flera mötesplatser för lek, idrott, kultur och föreningsliv
nära där vi bor
• fler gång- och cykelbanor och utökad kollektivtrafik
• flera jobb för unga och bättre arbetsvillkor inom
äldreomsorgen

Landsbygdsmiljöpartiet
Ekerö kommun har både landsbygd och tätort. Båda viktiga för
sin egen och varandras skull. Men om livet i hela kommunen
ska vara möjligt måste förskolor och skolor finnas lokalt. På
samma sätt är goda kommunikationer, bra service, omsorg,
möjligheter till fritidsaktiviteter, lokala mötesplatser och lokalt
näringsliv viktigt i hela kommunen. Satsningar på landsbygden
är investeringar i ett hållbart samhälle som håller ihop, där
tätort och landsbygd kompletterar varandra.
Vi som kommun behöver:
• satsa på landsbygdens skolor och förskolor
• en utveckling av lokala mötesplatser, möjligheter till
fritidsaktiviteter och tillgång till kommunal service och
omsorg
• en färja mellan Färingsö och Munsö

För barnens bästa vill vi ha:
• mindre barngrupper och fler vuxna som tar hand om våra
barn
• trygga gång- och cykelvägar, så elever själva kan ta sig till
skola och träning
• mer utbildning till personal inom psykisk ohälsa, hbtqi och
sex-samlevnad
• bättre samarbete mellan skolan, BUP och socialtjänsten
• fler gröna skolgårdar med möjlighet till natur och
utomhuspedagogik

Demokrati och en god dialog behöver:
• ett kommunfullmäktige tillgängligt för invånarna genom
livestream och webbarkiv
• möjlighet att inkomma med medborgarförslag och förstärkt
medborgardialog som idélabbet ansvarar för
• en samordningstjänst på kommunen som kan hjälpa
idrottsföreningar och civilsamhället
• fler tjänster och upplevelser där vi delar ägande, reparerar,
återbrukar och hjälps åt tillsammans

En kommun i linje med Paris-avtalet vill ha:
• enbart förnybar el i kommunal verksamhet
• mäta alla utsläpp i kommunen och lägga en plan som tar
fram de lösningarna som behövs
• helt fossilfria transporter och samordnade varuleveranser
för bättre service, mindre utsläpp och minskade köer
• solceller på kommunens alla tak och solcellspark på lämplig
plats
• underhåll av våra fastigheter så vi tar hand om det vi har
• en ren och välmående Mälaren där vi skyddar grundvattnet,
strandskyddet och allemansrätten

Jordbruksmiljöpartiet
I Ekerö kommun har vi lyckan att ha förstklassig jordbruksmark.
Den kan ge oss lokalt odlade livsmedel och fina arbetsplatser.
Vi vill att det ska produceras mer livsmedel och att kommunen
stöttar ekologiskt jordbruk. De som vill bidra till självförsörjning
ska gynnas och initiativ som minskar förbrukning av fossilt
bränsle ska främjas.
I en god och grön tid:
• bevarar vi vår jordbruksmark och tar hand om våra egna
skogar
• ger vi stöd till markägare för att återskapa natur och
våtmarker
• stöttar och utvecklar vi lokal produktion av ekologiska
livsmedel och satsar på hållbar mat
• satsar vi på tillgång till lokal biogas och andra förnybara
drivmedel
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