
VÅRA gröna avtryck gör skillnad!VI MÄNNISKOR VÅR MILJÖ
Lev upp till kostpolicyn – bara schyst 

mat i vår kommun

Mer ekologisk mat i skola och 

äldreomsorg

Fördela jobben, låt fler jobba mindre. 

Rätten att välja arbetstid är en 

livskvalitetsfråga!

Skapa ett kulturhus

Lägre barnantal och en giftfri miljö i 

förskolan

Avgiftsfri mat på gymnasiet

Mer resurser till skolhälsovården

Alla är välkomna - underlätta 

integrationen

Tillagningskök på skolor och 

äldreboenden

Skapa en skola där alla blir sedda

Satsa på folkbildning

Gör kommunen tillgänglig för alla 

oavsett funktionsnedsättning

Värna servicen på landsbygden

Bättre måltidsmiljö i våra skolor

Fria arbetskläder inom vård och 

omsorg – en jämställdhetsfråga

Anställ en syn- & hörselinstruktör

Lev upp till FNs barnkonvention

Vinster i välfärden har sitt pris – vi är 

inte villiga att betala

Erbjud inspirerande studieresor för 

ungdomar till högskoleorter

Mer trygghet i Tranås – satsa på 

fältassistenter

Ställ om till ett hållbart samhälle, gör 

Tranås koldioxidneutralt och inför 

energibudget

Ingen gruva i vår närmiljö

Ingen djurcirkus i vår kommun

Gör plats för saker som kan återanvändas 

vid Norraby Återvinningscentral

Bli en cykelkommun - ändamålsenliga 

cykelvägar även på landsbygden

Utnyttja taken för solel/-värme

Fossilfri fordonsflotta senast 2020

Hela kommunen ska leva - bredband på 

landsbygden nu!

Inför 8 fraktioners avfallssystem

Fler tågstopp i Tranås 

Biogasmack i Tranås – Ingen skitfråga för 

oss

Levande centrum för människor - inte för 

bilar

Bygglovsrabatt för de som minskar 

energianvändningen per kvm

Cykelbana till Fridhems ridskola

Tågstopp i Sommen

Värna åkermark, ingen bebyggelse där

Behåll gratis vinkbuss i tätorten

Bevara den anropsstyrda trafiken på 

landsbygden

Värna biologisk mångfald mot kortsiktiga 

intressen

Värna våra grönområden och parker och 

utveckla stadsodlingen

VI LOVAR INTE GULD – MEN GRÖNA SKOGAR
Miljöpartiet de Gröna har en vision om ett ekologiskt uthålligt och socialt 
solidariskt samhälle. Grundidén kan formuleras som tre solidariteter:

RÖSTA LÅNGSIKTIGT!
mp.se/tranas

• Solidaritet med djur, natur 
och det ekologiska systemet.

• Solidaritet med kommande 
generationer.

• Solidaritet med världens 
alla människor.

Ideologin vilar på en djup etisk 
och demokratisk grund. 
Utifrån dessa grundvärderingar 
formar vi vår vardagspolitik.

Denna mandatperiod har vi bland annat byggt skate/BMX-parken, infört öppna 

nämndsammanträden, anställt en klimatstrateg, installerat cykelpump vid stationen, förbjudit 

tung genomfartstrafik på storgatan, öppnat familjecentralen, sänkt barnantalet i 

förskolegrupperna, höjt stödet till studieorganisationerna, öppnat fritidsgården Epic, installerat 

hörslinga på biblioteket, ökat skyddet för våra större träd, satt skyltar vid planteringarna i 

Ekmarkspark, arbetat fram en fantastisk kostpolicy, infört mål om att göra kommunen fossilfri till 

2020 och mycket mera.

Vårt mål är att Tranås kommun ska bli grönare och stå bättre rustat inför kommande 

klimatförändringar. 

Vi är inget höger- eller vänsterparti, vi är ett grönt parti. Därför går vi till val själva. Denna senaste 

mandatperiod har vi haft ett samarbete med alliansen. Hur vi gör efter nästa val avgörs just efter 

valet. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att främlingsfientliga partier inte ska få 

något inflytande i vår kommun. En röst på oss är en röst på ett grönare Tranås och vi kommer att 

hitta de samarbeten där vi kan få mest gehör för våra frågor. 

Matilda Forsärla, gruppledare för miljöpartiet de Gröna i Tranås



Matilda Forsärla 

konsthantverkare
Gruppledare 073 939 43 87

Jag ska vara med och rädda 

världen! Mina mål är större än 

kortsiktig ekonomisk tillväxt. 

Jag lever som jag lär och kämpar 

bland annat för det ska bli 

lättare att cykla än att åka bil i 

centrum och att Tranås ska ha ett 

kulturhus. Varje beslut i Tranås 

ska tas med hänsyn till miljön.

Sanna Soleskog
lantbrukare
Maten i skolan och 
äldreomsorgen ska lagas där
den äts och av ekologiska och 

närproducerade råvaror. Det är 
ett sätt att göra Tranås till en 
bra kommun att leva i både nu 
och för kommande generationer.
Det är också viktigt att satsa på 

landsbygden - HELA Tranås ska 
vara en bra kommun att bo i.

Colm Ó Ciarnáin
personlig assistent
Jag tror på ett kunskapssamhälle 
med skapande människor. Det 
kräver god utbildning, aktivt 
kultur- och föreningsliv, en 
växande småföretagarsamhet. 
I det gröna kunskapssamhället 
ställs stora krav på 
utbildningsväsendet att vara 
flexibelt och kreativt och på 
medborgarna att våga vara 
inspirerande och ta till sig nya 
insikter.

Annica Nordqvist 
förskolekonsulent
Jag vill:
- göra Tranås till en grön skön 
kommun, där såväl stad som 
landsbygd lever. 
- sänka barnantalet i fritidshem 
och förskolegrupper. Höja upp 
lärarnas löner radikalt.
- att äldre och personer med 
funktionsnedsättning skall få 
bättre tillgänglighet i vårt 
samhälle. 
- att så väl ung som äldre, skall få 
äta god, ekologisk mat tillagad i 
kök på plats.

Jon Forsärla 
brandman
Jag vill påskynda omställningen 
till ett trivsamt och hållbart 
samhälle, där den energi vi 
förbrukar är förnybar och 
transporter sker på ett 
miljövänligare sätt. Att 
fotgängare och cyklister ska 
prioriteras genom att gång- och 
cykelvägar både i stan och 
mellan samhällena ska byggas 
utifrån fotgängarens och 
cyklistens perspektiv, inte 
bilistens. 

Emelie Emanuelsson 
energitekniker
Jag vill vara med och bygga ett 
hållbart samhälle här i Tranås så 
att fler kan leva ett gott liv både 
idag och i framtiden. En hållbar 
matförsörjning och 
energiproduktion är viktiga 
frågor. Det handlar om vad vi 
behöver och vad vi vill lägga vår 
tid på. Arbete borde fördelas på 
alla utifrån vad som behöver 
utföras. Rättvist och jämlikt, 
för klimatet och kommande 
generationer.

Bevan Berthelsen

driftsmaskinist
Äldreboendet ska drivas i 

kommunal regi. Samma sak 

gäller ensamkommande 

flyktingungdomar. Säg upp 

avtalet med ATTENDO.  

Återuppbygg två 

vattenkraftstationer och öka 

produktionen av miljövänlig

grön el. Tranås ska vara en 

uthållig kommun. Det handlar 

om beredskapstänkande.

Uppmuntra och stimulera till 

eget husbehovs odlande.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
I TRANÅS

Vi ärver inte jorden av våra förfäder,
vi lånar den av våra barn.

VÅR VISION – ETT GRÖNARE TRANÅS

mp.se/tranas

Lars-Anders Johansson
Fd. Lärare
Jag vet att vi har en bra vård och 
omsorg i Tranås men den kan 
utvecklas och bli ännu bättre, det 
vill jag medverka till. En 
jämställd kommun när det gäller 
invånarnas service och 
fritid/kultur och för våra 
anställda. Rätt till 
heltidstjänster och mindre 
timvikarier så att det går att 
försörja sig på sin lön och få en 
hygglig pension.


