Centerpartiet Falkenberg

Motion angående bostadsbyggande i hela kommunen

De allmännyttiga bostads bolagens största uppgift är att det ska byggas i hela
kommuner.
Trycket på dessa bolag är stort, bl a på grund av ökande befolkning,
ungdomar som saknar lägenhet och ändringar av befolkningsstrukturen. På
2010-talet har vi dessutom haft perioder där det byggts väldigt lite.
Rent samhällsekonomiskt är det bästa att landet , det vill säga HELA landet
växer. Det är viktigt att det finns boende både i staden och på
landsbygden. Detta för att nyttja bådas resurser optimalt, och ta till vara på de
specifika resurser som landsbygden står för, bl. a. energin,
livsmedelsproduktion, förädling av virket och för turismupplevelser.
Jag yrkar att...
- Centerpartiet ska arbeta för att det skall tas fram ett nationellt fördelningstal
mellan byggnation på landsbygd respektive stad. Vilkets syfte är att sätta
landsbygdens möjligheter och utmaningar i fokus. Samt därmed skapa
möjligheter att öka byggnationen på landsbygden.
- lämnas vidare till krets- distrikt- och riksstämma

Centerpartiet Falkenberg
Anette Ivarsson
Krogsered den 30 januari 2017

Till Centerpartiet i Falkenberg, Kretsstämman 2017

Motion angående användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöer
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp av
mikroplaster till våra vatten. Problemet är inte bara plastbitarna i sig, utan de mikrobitar
som bildas vid nednötning. Fåglar och fiskar som silar/äter plastbitar får magen full av dem
och svälter ihjäl. Men man hittar också mikrofragment som tagit sig ut i blodbanorna och
sedan fastnat i organ som levern och där kapslats in.
I barnens utemiljöer på skolor, förskolor, lekplatser, parker, ute-gym m.fl. finns många
petroleumbaserade produkter. Dessa är i många fall direkt skadliga pga. sin toxicitet och
anses farliga att inandas. Till mikropartiklar är det dessutom stor risk att det fastnar
patogena, sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter. Detta är verkligheten nu.
KÄLLA NATURVÅRDSVERKET

Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
 Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och
rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning av
plastskräp i miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade
biprodukter, inkl. icke syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad bitumen).”
I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade produkter
borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan till förmån för ”gröna
material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till själva. Men till det krävs politiska
vilja.
Yrkande att …
 Som ett led i giftfria miljöer för våra barn skall Centerpartiet aktivt arbeta för ett
förbud för petroleumbaserade produkter som konstgräs och gungställningsmattor i
barnens utemiljöer på skolor, förskolor och parker.
 Centerpartiet aktivt i upphandlingar av lekytor skriver in att biobaserade material
eftersträvas.
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg och Stig Agnåker

Till Centerpartiet i Falkenberg, Kretsstämman 2017

Motion angående användning av konstgräsmaterial
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp av
mikroplaster till våra vatten. Det är 10 gånger mer i volym än de mikroplaster som våra
kläder släpper ut, vilket vi pratar mycket om. De ca 70 000 ton granuler som fylls på varje år i
Sverige till våra konstgräsplaner, är material som fastnar i våra kläder och skor, som sköljs
och sopas bort vid snö och regn och som sedan hamnar i våra vattendrag. Problemet är inte
bara plastbitarna i sig, utan de mikrobitar som bildas vid nednötning. Fåglar och fiskar som
silar/äter plastbitar får magen full av dem och svälter ihjäl. Men man hittar också
mikrofragment som tagit sig ut i blodbanorna och sedan fastnat i organ som levern och där
kapslats in. Till mikropartiklar är det dessutom stor risk att det fastnar patogena,
sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter.
Detta är verkligheten nu.
KÄLLA NATURVÅRDSVERKET

Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
 Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning av plastskräp i
miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade biprodukter, inkl. icke
syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad bitumen).”

I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade produkter
borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan till förmån för ”gröna
material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till själva. Men till det krävs politiska
vilja.
Yrkande att …
 Centerpartiet skall arbeta för att hindra utbyggnad med konstgräs av denna typen på
lekplatser, parker, bollplaner och i gatumiljöer som rondeller
 Centerpartiet aktivt skall arbeta för att fasa ut dessa petroleumbaserade
konstgräsmaterial och markmaterial där de idag finns anlagda i våra ute miljöer
 Centerpartiet i upphandlingar skriver in att biobaserade marktäckningsmaterial är
eftersträvansvärt
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg, Stig Agnåker och Sven-Olof Lundin

