
Ditt val,
vår framtid! 
Vi frågade nio partier i Nacka 
vad de lovar för en grön hållbar 
framtid 2022 - 2026.

Vad som görs i Nacka påverkar 
så klart natur och klimat lokalt, 
nationellt och globalt. 

Läs Nackapartiernas hela svar och 
satsningar för en grön framtid på:
>>> nacka.naturskyddsforeningen.se

Gör Naturskyddsföreningen Riks 
nationella Valkompass och kolla upp 
vad riksdagspartierna sa och gjorde 
2018 - 22 om bla skogspolitiken på: 
>>> naturskyddsforeningen.se

Ditt val, vår framtid!

Vad riksdagspartierna sa och gjorde 2018  - 2022
Nätverket 
Bevara 
Trolldalen

Skuruparkens 
vänner

    

                            Boo Miljö- och Naturvänner            
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Nätverket 
Bevara 
Trolldalen

Skuruparkens 
vänner

    

                            Boo Miljö- och Naturvänner            

 

    

                            Boo Miljö- och Naturvänner            

 



Vi frågade alla partier i Nacka:
- Kommer ni att verka och rösta för att...

KLIMAT
1. en klimatdirektör tillsätts?

2. en klimat- och miljönämnd 
inrättas?
3. ha solceller på alla 
kommunens tak till år 2026?
4. kommunala verksamheter 
köper in 100 % förnybar 
miljömärkt energi?
5. systematiskt minska 
kommunens egna 
energianvändning?
6. Se nedan!

TRAFIK
7. SL inför nya busslinjer med 
små bussar i villaområden?
8. sänka parkeringstalen och 
arbeta för  mobilitetsåtgärder 
i hela kommunen?
9. miljözon 3 införs i delar av 
Nacka stad?
10. reservatet för spårtrafik till 
Gustavsberg återinförs?

NATUR
11. ett naturvårdsprogram tas 
fram?
12. en naturskola återstartas i 
Nacka?
13. köpa in mark för 
naturskydd?

14. arbeta för att bevara 
naturvärden i Erstavik?
15. återuppta 
naturreservatsarbetet för 
Skuruparken?
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EXPLOATERING
16. Trolldalen inom etapp 1 i 
planprogrammet för 
Henriksdal lämnas orörd?
17.Trolldalen inom etapp 2 
och 3 i planprogrammet för 
Henriksdal lämnas orörd?
18. Svindersberg lämnas 
orörd?

19. skogen vid Nacka 
vattentorn lämnas orörd?
20. Ramsmora skyddas som 
naturreservat?
21. naturmarken i 
detaljplanen Dalkarlsängen 
södra bevaras?
22. planerna på en marina i 
Skutviken läggs ned?

Antal Ja! 21 19 18 11 9 7 6 5 2
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Ja! Nej!
Ingen  
tydlig 
åsikt

* Fråga 6: Läs partiernas prioriterade åtgärder för att 
minska CO2-utsläpp på: nacka.naturskyddsforeningen.se


