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DET RÖDGRÖNA FRAMTIDSPARTIET!
Vi socialdemokrater arbetar för alla människors lika värde. Det vi gör till-
sammans och på lika villkor ger glädje och gemenskap. Ingen ska utnyttja, 
förringa eller förstöra andra människors liv. 

På samma sätt är det med den jord vi fått. Den är för alla och för framtiden. 
Ingen ska utnyttja, förringa eller förstöra jordens resurser. 

Som tur är har människan också fått en fantastisk skapande förmåga och fan-
tasi. Idag växer och utvecklas kunskapen om hur vi ska leva i fred med jorden. 

Ny energi skapas hela tiden av sol, vind, vatten, vätgas, biogas och vi lär oss 
samtidigt att inte slösa i onödan. Tekniken tar glädjesprång. I Eskilstuna vill vi 
vara i täten för att bygga om till framtidens samhälle med avancerad teknik 
där alla råvaror ingår i en cirkel av återvinning. 

ESKILSTUNAS TRANSPORTER SKA SKE FOSSILFRITT
De största koldioxidutsläppen i Eskilstuna kommer från olja och diesel vid 
transporter. 

Eskilstunas socialdemokrater vill:
• Uppmuntra företag, organisationer och privatpersoner att göra som  

Eskilstuna kommunorganisation – kör förnybart!
• Planera laddning för elbilar åt alla. Även de som bor i flerfamiljshus ska 

kunna ladda billigt och nära sin egen bostad
• Bygga ut biogastillverkning från reningsverk, sopor och gödsel.
• Prova vätgastillverkning i Eskilstuna
• Samordna och förenkla användningen av kollektivtrafik med fler turer och 

genom pendlarparkeringar för bil och cykel
• Utöka den kostnadsfria busstrafiken
• Öka turtätheten och förbättra busshållplatser, särskilt på landsbygden
• Bygga ut cykelvägar
• Pröva anropstrafik och bilpooler



ESKILSTUNA SKA BYGGA FÖR FRAMTIDEN
Bygget av bostäder och uppvärmning är två av de största utsläppskällorna för 
koldioxid i Eskilstuna. 

Eskilstunas socialdemokrater vill:
• Bygg mer med trästomme i stället för betong, cement och stål
• Bygg energisnålt med klimatvänliga material. Återbruka hus och material
• Plantera fler träd och buskar
• Ge odlingsmöjligheter för boende
• Sätt solceller på fler tak och bygg solcellsparker på lämpliga ytor
• Fortsätta att satsa på bioeldad fjärrvärme och elproduktion
• Plantera mer träd och buskar kring förskolor, skolor och äldreboenden
• Bevara kommunens skogar för rekreation och friluftsliv och återfukta 

torvmarker för att bidra till biologisk mångfald och som naturliga koldiox-
idsänken. 



I ESKILSTUNA ÄTER VI OCH HANDLAR NÄRODLAT OCH LOKALT
Mat och prylar som reser runt jorden bidrar kraftigt till Eskilstunas utsläpp. 

Eskilstunas socialdemokrater vill:
• Bevara jordbruksmark
• Uppmuntra lokal matproduktion och vidareförädling bland annat genom 

upphandling till kommunens verksamheter
• Fortsätta vara en ledande kommun för återbruk och återvinning inom alla 

områden
• Se över möjlighet att införa utsläppsmål på konsumtion 

Slutligen vill vi att Eskilstuna kommun tillsammans med näringsliv, univer-
sitet, organisationer och medborgare ska bejaka och befrämja satsningar i 
samklang med naturen, vetenskapen och forskningen. Vi är redan i spetsen 
bland Sveriges kommuner. Eskilstunas nya klimatprogram visar vägen för hur 
vår kommun blir världsledande i att bygga framtidens hållbara och cirkulära 
samhälle!

hemsida: socialdemokraterna.se/eskilstuna
e-post: eskilstuna@socialdemokraterna.se
 socialdemokraternaieskilstuna
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