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Miljömärkning av lokalpolitiken  
 
 

 Till	  de	  politiska	  partierna	  	  
	   i	  Kristinehamn	  	  
	  
	  
Miljömärkning	  av	  lokalpolitiken	  i	  Kristinehamn.	  
	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd	  som	  är	  Naturskyddsföreningens	  lokala	  krets	  i	  Kristinehamn	  vill	  att	  
väljarna	  får	  besked	  om	  vilken	  miljö-‐	  och	  naturvårdsfråga	  ni,	  de	  lokala	  partierna	  i	  Kristinehamn,	  
vill	  lyfta	  fram	  under	  kommande	  mandatperiod	  och	  vilka	  åtgärder	  ni	  tänker	  er	  för	  att	  nå	  fram-‐
gång	  i	  dessa	  frågor.	  Vi	  vill	  också	  veta	  ert	  ställningstagande	  i	  nio	  konkreta	  frågor.	  	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd	  hoppas	  på	  ert	  snara	  svar	  på	  frågorna	  som	  vi	  avser	  att	  publicera	  i	  god	  
tid	  före	  valdagen.	  	  
	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd	  i	  Kristinehamn	  
Björn	  Broqvist	  
Ordf.	  
	  
	  
	  
Vilken	  naturvårds-‐	  respektive	  miljöfråga	  vill	  ert	  parti	  främst	  lyfta	  fram?	  
	  

A. Vilken	  är	  den	  viktigaste	  naturvårdsfrågan	  ni	  kommer	  att	  arbeta	  med	  under	  mandatpe-‐
rioden	  och	  vilka	  ambitioner	  har	  ni	  i	  det	  arbetet?	  	  

B. Vilken	  är	  den	  viktigaste	  miljöfrågan	  ni	  kommer	  att	  arbeta	  med	  under	  mandatperioden	  
och	  vilka	  ambitioner	  har	  ni	  i	  det	  arbetet?	  	  

C. Vad	  är	  er	  inställning	  i	  klimatfrågan?	  	  
	  
På	  nedanstående	  frågor	  önskas	  ja	  eller	  nej	  med	  kort	  motivation.	  	  
Kommer	  ert	  parti	  att:	  	  
	  

1. Verka	  för	  att	  vattenkvaliten	  förbättras	  i	  Ölmeviken	  och	  Varnumsviken?	  	  
	  
2. Verka	  för	  att	  kommunens	  skogsskötsel	  till	  övervägande	  del	  inriktas	  på	  ökad	  biologisk	  

mångfald	  och	  höjda	  rekreationsvärden?	  	  
	  
3. Verka	  för	  att	  strandskyddslagen	  följs	  och	  då	  tillämpas	  särskilt	  restriktivt	  vid	  Vänern?	  	  	  	  	  	  
	  
4. Verka	  för	  att	  kommunens	  grönområden	  värderas	  och	  ges	  ett	  ökat	  skydd	  i	  en	  Grön-‐

strukturplan?	  
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5. Verka	  för	  att	  översiktsplanens	  intentioner	  om	  ett	  sammanhängande	  och	  tillgängligt	  
grönområde	  förverkligas	  längs	  stranden	  från	  Kroksvik	  till	  Bobacksviken?	  	  

	  
6. Verka	  för	  att	  en	  kommunal	  klimatanpassningsplan	  tas	  fram?	  	  
	  
7. Verka	  för	  att	  en	  "kött	  fri	  dag"	  införs	  i	  våra	  skolor?	  
	  
8. Verka	  för	  att	  maten	  i	  kommunens	  skolor	  och	  äldreboenden	  i	  stor	  utsträckning	  blir	  när-‐

producerad	  och	  ekologisk?	  
	  
9. Verka	  för	  att	  kommunen	  anställer	  en	  naturskolepedagog?	  

	  
	  
I	  bilaga	  redovisas	  underlag	  och	  bakgrund	  till	  frågorna.	  


