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- LOKALA NATUR- OCH MILJÖFRÅGOR
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Naturskyddsföreningen i Linköping hat liksom inför tidigare val ställt ett antal frågor till kommunfullmäktiges partier. Vi 
vill på detta sätt belysa de lokala miljöfrågorna och ge väljarna en chans att få reda på va partierna tycker. Frågorna har 
tagits fram inom styrelsen och några av frågorna har vi ställt inför tidigare val. Nedan presenteras svaren som vi fått in 
från partierna samt deras kommentarer till vissa frågor. Kristdemokraterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna 
hade inte lämnat in sina svar när vi gjorde sammanställningen till denna enkät.

INFÖR VALET 2014 

Vill ert parti tillåta brytning av uran eller 
storskalig gasutvinning på Östgötaslätten?

Kommer ert parti att aktivt verka för att 
kommunen tar fram en grönstrukturplan 
som tydligt pekar ut parkmark, grönstråk 
och gröna kilar som skall undtas från be-
byggelse?

Nya kommunala naturreservat. Det finns 
marker med höga naturvärden på tät-
ortsnära mark som borde skyddas som na-
turreservat exempelvis gamla strömfråran 
i Ljungsbro eller delar av Tvärskogsudde. 
Är ni för att det skapas nya kommunala 
naturreservat för naturvårdenoch frid-
luftslivets skull?

Vill ert parti införa kalhyggesfritt skogs-
brumk på kommunens skogsmark? Är ni 
för att skogsinnehavet inte behöver leve-
rera ekonomisk avkastning till övrig kom-
munal verksamhet?

Vill ert parti att svenska djurskyddsregler 
skall gälla för kommunens upphandling av 
livsmedel?

Giftfri skola och förskola. Vill ert parit att 
kommunen genomför ett program för att 
hitta och åtgärda hälsofarliga ämnen i sko-
la och förskola?

Vi har inte tagit ställning i den specifika frå-
gan. Generellt är vi öppna för uranbrytning 
i Sverige om det uppfyller stränga miljökrav 
men med kommunalt veto.

Ja sbsolut. Det finns många små områden 
som behöver skyddas. Flera gröna områden 
av dessa behöver också utveckals för frilufts-
liv och rekraktion
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Vilken kommunal miljöfråga har ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande 
mandatperiod?

Vilken lokal miljöfråga anser ert parti vara den viktigaste under den kommande 
mandatperioden?

Vilka tre åtgärder avser ert parti all åtgårda när det gäller att bevara och ut-
veckla den biologiska mångfalden i Linköpings kommun?

Vad vill ert parti att kommunen i första hand ska satsa på för att minska komun-
nens bidrag till negativ klimatpåverkan?

Transporter biltrafik.

Miljöfrågor är en naturlig del i allt arbete. Linköping ska vara en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar stad. 
Exempelvis har vi miljöfokus vid bygget av Vallastaden.

Ta fram och bygga den första kretsloppsanslutna stadsdelen som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Att forsätta arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping.

Det finns många viktiga miljöfrågor som vi jobbar med lokalt, däribland minskade utsläpp av växthusgaser i kom-
munen som är ytterst brådskande och en högt prioriterad fråga för oss.

Levande vattendrag i och runt staden, miljöpåverkan vid strandskyddsdispens, värna våra naturreservat, exempel-
vis Tinnerö 

Ökade ekonomiska resurser till natur och miljövård, systematiskt arbete med att skydda värdefulla biotoper, for-
sätta satsningen på Tinnerö och slå vakt om Eklandskapet.

Utöka skyddet av värdefull naturmark, utöka antalet lokala ansvarsarter, anta grönstruktursplanen

Att minska koldioxidutsläppen, reducera buller, öka inventeringstakten på enskilda avlopp.

Vi har antagit ett program om att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. De kommande åren vill vi se till att 
det efterlevs.

Vi har drivit frågan om att övervaka och kontrollera barn och ungas miljö, ur olika aspekter, avseende deras lev-
nadsvilkor i den offentliga miljön.

CO2- neutralt, påbörjad grönstrukturplan, nytt naturvårdsprogram, lokala ansvarsarter.

Bevara och skydda Eklandskapet, göra hela Vallaskogen till ett naturreservat, skapa fria vandringsvägar för fisk.

Utvecka cykelstaden Linköping, minska beroendet av motordrivna fordon och förbättra luftkvaliteten. Trafiken-
planen ska bidra till att klara klimatmålen och pertikelproblemen.

Fossilfri fordonstrafik i innerstaden samt tätare kollektivtrafik (turer/linjer)

Energieffektivisering

Underlätta småskalig solenergiproduktion, förbättra cykelinfrastrukturen, prioritera bostadsbyggande längs kol-
lektivtrafikstråk

Inrätta nya kommunala naturreservat, förbättra statusen i kommunens mindre vattendrag och skydda fiskarnas 
lekplatser, bevara gammelskog.

Den frågan vi tydligast drivit handlar om Gamla strömfåran i Ljungsbro, men där har vi inte nått några resultat.

Kraftfulla investeringar i förnybar energi och minskat energibehov genom att satsa på vindkraft och solel. Energi-
effektivisering av fastighetsbeståndet.


