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Viktigt val för miljön under 2020-talet
Den 11 september är det val och röstberättigade kan stödja
inriktningar som partier flaggat för att de tänker driva. Kommunvalet är i sammanhanget viktigt, faktum är att detta val sannolikt
innebär störst konkret effekt för väljarna. Ta därför en funderare
på vilket parti du ska rösta på i Stockholms stad. För att ge en
fingervisning om hur partierna ställer sig till olika initiativ på
miljöområdet presenterar Stockholms Naturskyddsförening en
valenkät. Med ledning av enkäten kan du hitta det parti som du
tycker ska få mer inflytande de kommande fyra åren.

Det som beslutas under nästa mandatperiod får stark prägel på
miljötempot under hela 2020-talet. Därför finns än större skäl
att noggrant undersöka var partierna står i olika miljöfrågor. Det
kan skilja ganska mycket. Vår enkät blir ett stöd i detta arbete
i Stockholm. Med detta sagt, gå och rösta och gör ett genomtänkt val med både nuvarande och kommande generationer
i beaktande.
Anders Tranberg
Ordförande Stockholms Naturskyddsförening

VÄGVISARE FÖR BRA MILJÖVAL
Vårt parti föreslår bilfria helger på utvalda gator och/
eller att ha kvar sommargågatorna efter sommaren
(undantaget varutransporter/färdtjänst).
Vårt parti vill öka andelen skyddad natur (natur
reservat och/eller biotopskydd) under mandat
perioden.
Vårt parti vill inrätta en tjänst som stadsekolog med
ett övergripande ansvar för naturvård och biologisk
mångfald.
Vårt parti vill säkerställa att arbetet med att ta fram
ekodukter (faunapassager), där staden redan har utrett
fem möjliga platser, verkställs.
Vårt parti vill öka det befintliga anslaget med 50 pro
cent för fler träd och ökad trädtäckningsareal och
förhindra lättvindig och felaktig avverkning.
Vårt parti vill inrätta ett Trädråd med ett övergripande
ansvar för Stockholms trädbestånd och där represen
tanter från miljöföreningar finns med.
Vårt parti vill kartlägga och åtgärda skräp på Mälarens
och Saltsjöns bottnar, samt öka kunskapen om ned
skräpningens konsekvenser.
Stadens gatusnö är inte ren. Vårt parti vill investera i
en reningspråm, eller liknande, i stället för snötippning
i Riddarfjärden och Saltsjön.
Vi ser ett problem med stadens sophantering, främst
vid återvinningsstationer, och vill förbättra renligheten
samt utöka antalet återvinningstationer.
För att minska matsvinnet på stadens restauranger vill
vårt parti samarbeta med restaurangbranschen och
informera stadens medborgare om detta problem.
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Av utrymmesskäl publiceras inte alla svar med kommentarer här, men de finns att läsa på kretsens webb
plats www.stockholm.naturskyddsforeningen.se. Liberalerna har inte svarat på enkäten.

BLI MEDLEM I NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra. Som medlem får du tidningen
Sveriges Natur fem gånger per år och möjlighet att delta i olika aktiviteter där du bor.
Medlemsavgift: 360 kr/år. Anmäl dig på www.naturskyddsforeningen.se.

