
Värnamo Naturskyddsförening och Klimatnätet Värnamo bjuder in till miljöenkät 

 

Utvecklingen på miljö- och klimatområdet påverkas i stor utsträckning av de politiska församlingarna. 

Värnamo kommun har stor möjlighet att göra skillnad genom att föregå med gott exempel, vid 

offentlig upphandling, stadsplanering m.m. Värnamo Naturskyddsförening och Klimatnätet Värnamo 

ber därför de politiska partierna i kommunen att delta i denna enkät om framtida hållbarhet. Vår 

avsikt med enkäten är att få veta var våra politiska partier står i dessa frågor, öka intresset för 

miljöfrågorna inför valet och inspirera till större engagemang. Vi kommer att redovisa resultatet av 

enkäten på vår hemsida, facebook-sida samt till lokalmedia.  

Svaren nedan kommer från (parti och ev. kontaktperson): 

 

I enkäten finns det finns tre svarsalternativ – välj det som passar bäst. Ange A, B eller C. 

A. Ja, detta kommer vi att ta initiativ till under nästa mandatperiod. 
B. Det är en bra idé som vi kommer att rösta för om den föreslås. 
C. Nej. (Om du vill kan du skriva en kort kommentar/en mening efter svaret)  

 
-     Hur ser partiet på följande 13 frågor/områden? 
 

Fråga 1 A B C 

Öka andelen ekologisk mat i skolor och andra kommunala verksamheter till 
minst 40%. 
(Gislaveds kommun nådde 37,3% ekologisk mat 2017 och räknar med att nå 45% 
2018.) 

   

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 2 A B C 

Verka för ökad kvalitet och kvantitet/säkerhet vad gäller dricksvatten i 
kommunen. 
(Värnamo är beroende av grundvatten från en enda plats, Ljusseveka, som 
dessutom innehåller spår av klorerade kolväten.) 

   

 
Ev kommentar:  
 
 

Fråga 3 A B C 

Verka för ett bilfritt centrum i Värnamo med fokus på gång- och cykeltrafikanter.    

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 4 A B C 

Erbjuda gratis kollektivtrafik inom Värnamo tätort samt till och från 
kransorterna.  

   

 



Ev kommentar: 
 
 

Fråga 5 A B C 

Bygga ett funktionellt nät med cykelvägar till och från kransorterna.    

 
Ev kommentar:  
 
 

Fråga 6 A B C 

Arbeta för fler skyddade naturområden i kommunen.     

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 7 A B C 

Skydda jordbruksmark från exploatering även nära centralorten.     

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 8 A B C 

Skydda Apladalen mot framtida exploatering i form av byggnation och bilvägar.     

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 9 A B C 

Arbeta för att kommunen ska ställa energikrav på nybyggda hus genom att vid 
markanvisning/köp av kommunal mark tillämpa avtal med krav på motsvarande 
passivhus-standard. 

   

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 10 A B C 

Arbeta för att kommunen ska ställa högre krav på hållbart byggande, t.ex. 
flerfamiljshus i trä (istället för betong), gröna tak och väggar.  
(Växjö kommun är föregångare för ökad trähusbyggnation, gröna tak har många 
fördelar, bl.a. förbättrad dagvattenhantering.) 

   

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 11 A B C 

Verka för fler kolonilotter/stadsodling i bostadsområden där kommunens 
innevånare erbjuds att hyra en mindre odlingslott för en låg avgift. 

   

 
Ev kommentar: 
  



Fråga 12 A B C 

Verka för att kommunen ska minska sin klimatpåverkan genom att binda kol 
(negativa utsläpp, en s.k. koldioxidsänka), t. ex. genom att mylla ner biokol och 
plantera fler träd på kommunens mark.  

   

 
Ev kommentar: 
 
 

Fråga 13 A B C 

Plantera olika arter av lövträd på kommunal mark med syfte att förbättra 
mångfalden av växt- och djurarter, gynna s.k. gröna korridorer och pollinerande 
insekter m.m.  

   

 
Ev kommentar: 
 
 

Sverige har skrivit på Parisavtalet som säger att jordens medeltemperatur inte får stiga med 
mer än 2 grader (helst inte mer än 1,5 grad) jämfört med förindustriell tid. 
Om man avser att följa Parisavtalet och tar hänsyn till aktuell forskning måste alla, individer, 
företag, kommuner och stater, minska utsläppen av växthusgaser med minst 7% per år. 
 

Fråga 14 

Vad är det viktigaste Värnamo kommun kan och bör göra som enskild aktör för att aktivt 
medverka till att kommunen som organisation och dess invånare lyckas klara denna tuffa 
utmaning? Här finns inga svarsalternativ utan du får svara fritt. 

 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värnamo Naturskyddsförening och Klimatnätet Värnamo tackar för att du som företrädare för ditt 

parti tagit dig tid att försöka ge oss svar på ovanstående. Skicka in dina svar till Kerstin Thornell 

(kerstin.thornell@gmail.com) senast 15/8. Vid frågor vänd dig till Kerstin Thornell via mejl eller på 

telefon 076 8008760.  

 

mailto:kerstin.thornell@gmail.com

