Valenkät 2014
Frågor om miljö och natur i Älmhults kommun
till de politiska partierna inför valet 14 september 2014

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som sprider
kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Den lokala kretsen i Älmhults
kommun heter Naturskyddsföreningen Linnébygden och har ca 360 av landets totalt 203 000
medlemmar.
Vi utmanar nu de politiska partierna i Älmhult att bekänna färg när det gäller natur och miljö.
Förhoppningsvis kan svaren på bifogade frågor hjälpa kommuninvånarna att ta ställning i det
viktiga kommunvalet 14 september. Det handlar om vår gemensamma framtid och vi hoppas
att samtliga partier som är representerade i fullmäktige tar sig tid att svara.

1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults
kommun de närmaste åren?
2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun
fram till år 2020?

Resultatet presenteras i den ordning partierna besvarat enkäten. Trots påstötning saknas svar
från Folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Sven Nilsson
Ordförande i Naturskyddsföreningen Linnébygden

Parti: Socialdemokraterna
Kontaktperson: Ingemar Almkvist
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?
A. Vi vill gynna kollektivtrafiken och se till att det finns säkra cykelvägar så att fler
människor väljer bort bil som transportmedel.
B. Miljöaspekten skall alltid finnas med vid upphandling.
C. Älmhults sjöar och vattendrag skall ha en hög vattenkvalitet och det skall finnas en
reservvattentäkt. Reningsverken skall klara en hög reningsgrad.

2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Biologisk mångfald handlar om livet på jorden, vi anser att vi skall vara rädda om
kommunens skogar, om kommunens vattendrag och vår miljö som helhet. Certifierade
skogar, kontroll av våra vattendrag och sjöar tycker vi är självklart.

Parti: Vänsterpartiet
Kontaktperson: Jerker Nilsson
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?

A. Att inkludera miljöaspekten i alla upphandlingar och inköp kommunen gör. Det ger en
stor påverkan eftersom kommunen köper in stora mängder material, mat m m varje år
och kan öka t ex andelen ekologisk mat. Möjligheten finns som vi visade i vår motion
tidigare i år om att lägsta pris inte längre måste vara enda måttstocken enligt EU:s
regelverk. Det går även via det regelverket att gynna närproducerat, för att hålla nere
längden på transporterna så vi inte en gång till lägger gatsten från Kina...
B. Bygg solceller vid nybyggen eller större renoveringar på kommunala byggnader, där
det är tekniskt lämpligt. Priserna på solceller har sjunkit drastiskt på kort tid. Inom 10
år har kostnaderna betalat sig och därefter är det minst 15 år ren vinst ekonomiskt.
Miljömässigt är det vinst från dag ett och det finns flera kommuner som med
framgång har infört detta.
C. Inventera och bygg ut cykelbanor och gångvägar. Inte bara inne i Älmhult, utan även
mellan orterna i kommunen. Det gör att de som är villiga att röra lite mer på sig, för t
ex pendling, blir ännu fler som kan ta sig miljövänligt på ett tryggare sätt än idag.

2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Kommunen bör avsätta mer av sin egen mark för att skötas på ett sätt som gynnar den
biologiska mångfalden. Man bör vid alla förändringar av ta extra stor hänsyn till den
biologiska mångfalden. Älmhults kommun är så glesbefolkat att det finns gott om utrymme
för t ex byggnation där det inte finns biologisk mångfald att ta hänsyn till. Man bör även
uppmuntra medborgare att tänka på biologisk mångfald. Man kan t ex ha ett stipendium som
delas ut när någon person, förening eller företag gjort något positivt för den biologiska
mångfalden. Det är inte bara en uppmuntran för pristagaren utan ger även ökad medvetenhet
om den för allmänheten.

Parti: Kristdemokraterna
Kontaktperson: Berth Karlén
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?
A. Sorteringen av det organiska avfallet måste byggas ut i de områden där det inte finns
någon sådan.
B. En ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten samt att
upphandling av ekologiska livsmedel ska främjas.
C. Fortsatt arbete med förnyelsebara drivmedel (biogas och el) i kommunalt upphandlade
transportmedel.

2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Fortsatt arbete med naturreservat.

Parti: Miljöpartiet de Gröna
Kontaktperson: Michael Öberg
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?
A. Klimatanpassning. Ett stabilt klimat är en grundförutsättning för ett stabilt samhälle,
så vi kan leva på en långsiktigt hållbar nivå. Det kräver insikt och handling på alla
beslutsnivåer i samhället. Det handlar om att Älmhult tar stora kliv så boende, resor och
matförsörjning blir klimatneutralt. 100 procent förnyelsebar energiförsörjning är
nödvändigt och möjligt för att möta klimathotet. Vi måste i större grad ta hänsyn till
klimatförändringarna i stadsplaneringen och satsning på cykelvägar, gågator,
kollektivtrafik mm.
B. Minska farliga kemikalier. Många av de material och produkter som vi omger oss av
i vår vardag innehåller kemikalier som är direkt skadliga för oss. En del påverkar och stör
kroppens hormonella system, andra ger oss sjukdomar som cancer. Miljöpartiet vill som
ett första steg rensa bort material med skadliga kemikalier från kommunens förskolor och
grundskolor för att ge en bättre uppväxtmiljö till våra yngsta medborgare. Vi vill att
inspektioner av kemikalier i samhället utförs mer regelbundet än nu.
C. Närekologisk mat till barn och äldre. Vi vill göra Älmhult till ett ekokulinarisk
centrum, då maten är en viktig grund för vår hälsa och till vår gemensamma samvaro.
Älmhults kommun är en god förebild, och vi vill därför att ekologisk kost ska vara det
naturliga valet. Därtill ska upphandling av lokalproducerad mat stimuleras och råvaror fria
från kemiska tillsatser och GMO. All mat som serveras är lokalt tillagad. Kommunen bör
stimulera så projektet ”det lokala skafferiet” permanentas och att Älmhult får sin första
saluhall.
2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Jord- och skogsbruket är huvudnycklar i en levande landsbygd. Bördig jordbruksmark ska
behandlas varsamt för att kunna förse även kommande generationer med livsmedel. Vi vill
förhindra att god åkermark exploateras för andra ändamål än odling. Produktion av
skogsbruksråvara är en viktig resurs i det småländska samhället och kommunens
skogsmark ska skötas på ett ansvarsfullt sätt så att den ger god avkastning. Samtidigt
måste mer gammal skog undantas från kalhuggning så att vi även i fortsättningen har
fungerande skogsekosystem. Vi vill bevara och värna om den biologiska mångfalden. Vi
vill även utveckla den stadsnära odlingen och skapa odlingslotter vid kommunala
bostadsområden, förskolor och skolor. Miljöpartiet kommer också ställa krav på Älmhults
kommun att det görs en grönstrukturplan i samband med revideringen av översiktsplanen.
Vi vill att marken brukas mer hållbart.

Parti: Centerpartiet
Kontaktperson: Ingemar Johnsson
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?
A. Fossilbränslefri fordonspark. Kommunala elladdningsstolpar, bilpooler för kommunala bilar
B. Utökad avfallssortering. Biologiskt avfall till biogas. Giftfri miljö - en del i kommunens
upphandlingar

C. Klimatneutral kommun. Klimatsmart byggande, upphandling, tjänsteresor mm. Solceller på
kommunala byggnader där det finns lämpliga förutsättningar. Mer kollektivtrafik med buss och tåg.
Utöka ”snålskjutsen” till västra delen av Älmhults tätort. Fortsatt satsningar på cykelvägar, en ny
sådan mellan Delary och Älmhult, liksom cykelvägen mellan Diö-Liatorp (kommer att byggas 2015).

2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Ge förutsättningar för jord- och skogsbruket att bevara det öppna landskapet med ängar,
åkrar och skog. Betesdjur är en förutsättning för detta. Fler boende på landsbygden är
avgörande hålla kulturlandskapet öppet. Alla fastighetsägare från villatomten till
storskogsbruket har ett ansvar för den biologiska mångfallet.
All kommunal upphandling av livsmedel skall vara producerat till 100 % enligt svenska miljöoch djurskyddslagar och gärna lokalproducerad. Målsättning om 50 % ekologiska livsmedel
inom kommunens kök. Kommunens skötsel av grönområden och tätortsnära skogar skall
stimulera den biologiska mångfalden.

Parti: Moderaterna
Kontaktperson: Sonja Emilsson
1. Vilka tre åtgärder anser ditt parti vara viktigast ur miljösynpunkt för Älmhults kommun de
närmaste åren?
A. Tung trafik bort centrum.
B. Förbättrad sophantering.
C. Fortsatt satsning på rent vatten i kranarna.

2. På vilket sätt vill partiet gynna den biologiska mångfalden i Älmhults kommun fram till år
2020?
Gynna den biologiska mångfalden: Genom att ta hänsyn till denna vid beslut främst inom milöoch byggärenden men även uppmuntra enskilda fastighetsägare att aktivt delta i detta arbetet.
Alla kan inte gör allt men alla kan göra något.

