
En integration för alla
Centerpartiet står för en utvecklad 
öppenhet och ett internationellt sam-
arbete. Alla kan bidra oavsett om de 
är födda i Sverige eller i ett annat 
land. Migration berikar samhället så-
väl ekonomiskt som kulturellt och in-
tellektuellt. Utbytet med omvärlden 
ökar även Tyresös möjligheter att ut-
vecklas. Diskriminering, rasism och 
intolerans ska motverkas. Detta ska 
vara självklart i samhällets alla funk-
tioner och människor emellan.

För att motverka segregering be-
höver människor få mer makt över 
sina egna liv. För att vända utveck-
lingen krävs insatser och samordning 
av olika samhällsfunktioner med fo-
kus på språkkunskap, arbetsmark-
nad och bostadsmarknad. Utbildning-
en i svenska för vuxna invandrare 
(SFI) bör göras resultatbaserad och 
arbetsanpassad. I Tyresö vill därför 
Centerpartiet stödja och utveckla det 
arbete som pågår i kommunens regi i 
form av Centrum för arbete och inte-
gration, CAI och Etableringscentrum. 
Samhällsinformation ska vara obliga-
torisk redan under asylprocessen.

Företagen skapar jobben 
Underlätta för Tyresös företagare att 
anställa unga och nyanlända. Cen-
terpartiet föreslår slopad arbetsgi-
varavgift och sjuttio procent av lön 
betalad av staten de två första åren 
av anställningstiden.  

Satsa på lärlingsutbildningar och 
yrkesutbildningar där högskolebe-
hörighet inte är obligatoriskt. På så 
sätt underlättas steget in på arbets-
marknaden för dem som för tillfället 
inte mäktar med mycket teori. Det 
svenska utbildningssystemet gör att 
alla kan fortbilda sig genom hela li-
vet, och det finns alltid möjligheter 
till studier senare i livet när moti-
vationen för detta ökat. Upprätthåll 
ständigt de goda kontakterna som 
kommunen skapar med företagen. 

 
Företagande
Erbjud ambulerande företags-hubb, 
eller pop-up hubb, där enmansfö-
retagare kan låna utrymme för da-
torn med uppkopplingsmöjligheter 
och möjligheter att nätverka med 
andra företagare. Det ska vara en-
kelt och smidigt att vara företagare 
i vår kommun. Centerpartiet i Tyre-
sö verkar för att reglerna för företa-
gare ska bli enklare så att tiden kan 
användas till att skapa jobb istället 
för att fylla i blanketter.  Uppgifter 
till olika myndigheter ska bara behö-
va lämnas in på ett ställe, en väg in. 
Det ska vara enklare och billigare för 
små och växande företag att erbjuda 
sina anställda delägarskap. 

Jämlikhet
Centerpartiet i Tyresö ser till allas 
lika värde oavsett bakgrund, etnici-
tet, sexuell läggning, kultur, religion 
eller funktionalitet. Alla har samma 
rättighet att leva ett liv utan trakas-
serier, diskriminering eller mobbning.

Jämställdhet
Det råder fortfarande löneskillna-
der mellan kvinnor och män. Den 
kommunala kontinuerliga lönekart-
läggningen ska säkerställa att inga 
omotiverade löneskillnader består. 
Det ska råda jämställda karriärmöj-
ligheter för kommunanställda. De 
medel som används för idrotts- och 
föreningsverksamheter ska fördelas 
jämnt mellan aktiviteter för flickor 
och pojkar och för kvinnor och män.  

Skola och utbildning
Centerpartiet i Tyresö verkar för att 
det fria skolvalet och friskolor ska 
finnas kvar. Det är elever och för-
äldrar som ska välja den skola som 
passar just dem. Samtidigt ska man 
kunna vara trygg med att tillsyn och 
kvalitetskontroller sker för att säker-
ställa en likvärdig utbildning överallt 
oavsett huvudman.

Ge lärarna ett digitalt lärarlyft vil-
ket både skulle underlätta för nöd-
vändigt pappersarbete men också 
förbättra undervisningen. Lärare bör 
få lön efter kompetens. Arbetet med 
karriärtjänster behöver fortsätta. 
Läraryrket behöver få höjd status. 
Alla elever ska få läxhjälp i skolan. 
Det måste ske tidiga insatser för att 
alla ska nå målen. Därför behöver 
klasserna i åk 1-3 minska. Det be-
hövs fler lektioner i halvklass och fler 
anställda speciallärare. 

Barn med olika behov ska ha möj-
lighet att utvecklas och nå målen. 
Inkludering i klassrummet innebär 
att elever som har olika diagnoser 
och behov av stöd ska vara med i 
den vanliga skolundervisningen i 
klassrummet. Men systemet med 
inkludering passar inte alla elev-
er. Klassrumsundervisning kan ofta 
innebära för många intryck för dessa 
elever vilket leder till att målen inte 
nås. Tyresös grundskolor ska kunna 
anpassa undervisningen efter elev-
ernas behov istället för att eleverna 
anpassar sig efter skolornas behov. 
Förutsättningarna för en lag om för-
bud mot trakasserier och mobbning 
bör undersökas även om det idag 
gäller nolltolerans i alla våra skolor.

Målet med idrottsundervisningen 
ska vara att uppmuntra barn och 
unga att röra på sig, inte att uppnå 
vissa idrottsprestationer. 

Resultaten i skolan påverkas även 
av miljö och individens fysiska och 
psykiska hälsa. Centerpartiet i Tyre-
sö vill att regelbunden fysisk aktivitet 
möjliggörs, till exempel via gemen-
samma promenader efter luncherna, 
samt att de skolluncher som erbjuds 
är hälsosamma, giftfria samt från lo-
kala producenter och leverantörer.

Centerpartiet i Tyresö anser att 
den samverkansgrupp med peda-
goger, rektorer och elevhälsa som 
arbetar med elever med lång olovlig 
frånvaro ska intensifiera sitt arbe-
te. Man måste tidigt fånga upp barn 
i riskzonen och verka för att barnet 
får bästa förutsättningar att fortsät-
ta sin skolgång och förhindras att 
hamna på en väg som riskerar att 
leda till utanförskap.

Sjukvård
Sjukvården är något de flesta av oss 
kommer i kontakt med förr eller se-
nare. Landstinget ansvarar främst 
för sjukvården i länet men även 
kommunerna har ett stort ansvar, 
inte minst inom äldreomsorgen. 
Vården i Tyresö ska vara nära och 
tillgänglig genom att erbjuda såväl 
lämpliga öppettider som kontinuitet 
och gott bemötande. Det har länge 
saknats en vårdcentral i Strandom-
rådet men nu etableras en ny till 
sommaren 2018. Den kommer att 
avlasta de andra på ett välbehövligt 
sätt. Centerpartiet i Tyresö arbetar 
också för att de tre redan befintliga 
vårdcentralerna öppnar upp för mot-
tagande av fler patienter.  När man 
blir sjuk så ska det vara lätt att kom-
ma fram per telefon och lätt att boka 
tid. Vården ska vara till för alla som 
behöver den, nära och tryggt!    

Barn- och ungdomspsykiatri samt 
psykiatri för vuxna och äldre 
Man kan se en oroväckande ökning 
av antalet ungdomar som mår psy-
kiskt dåligt men en liknande ökning 
finns även bland äldre människor. 
Centerpartiet i Tyresö verkar för att 
psykiatrisk vård ska finnas lika till-
gänglig som all annan vård. Det är 
oacceptabelt med långa väntetider 
när man mår akut dåligt. Ingen skulle 
gå med på att få vänta tre månader 
för att få hjälp med ett brutet ben. 

Geriatrik och demensvård
I Sverige är livslängden hög och fler 
får njuta av många verksamma år 
efter pensionering. Med längre livs-
längd ökar dock risken för exempel-
vis demenssjukdomar. 

Centerpartiet i Tyresö arbetar för 
att geriatrisk vård finns nära och 
att hög kunskap om demens finns i 
verksamheterna. 

Just nu händer det mycket inom 
området vård för äldre. Det pågår 
arbete med att skapa en samman-
hållen seniorvård med målsättning-
en att öka tryggheten och minska 
glappet mellan vård och omsorg 
inom landstinget. Snart kommer 
hemsjukvården att tas över av kom-
munerna. Centerpartiet i Tyresö 
verkar för en nära och jämlik vård. 
Det ska vara enkelt att få parboende 
inom äldreomsorgen. Vissa tjänster 
kan ske utan biståndsbedömning. 
Man ska slippa krångel när man blir 
gammal i Tyresö.

 
Tillgänglighetsansvarig
Tyresö är en kommun där det byggs 
mycket och det är bra eftersom det 
behövs fler bostäder. Centerpartiet i 
Tyresö vill säkra tillgängligheten för 
kommunens invånare bland annat i 
nybyggnationer eller ombyggnatio-
ner, genom att en tjänsteman har till 
uppgift att se över alla kommundelar 
och verksamheter så att människor 
med olika funktionshinder får sam-
ma delaktighet som människor utan 
funktionshinder har. 

Djur i äldreomsorgen
Centerpartiet i Tyresö vill att det 
ska vara möjligt att ha djur med 
sig i sitt äldreboende. Antingen sitt 
husdjur när man flyttar in eller att 
äldreboendet har en huskatt eller 
besöks- eller vårdhund eller liknan-
de. Höns är lättskötta och mycket 
uppskattade inom äldreomsorgen 
i olika delar av Sverige. De gamla 
kan vara med och sköta hönsen och 
hämta ägg. Det finns många äldre 
som har haft djur hela sina liv och 
den tryggheten ska inte tas bort för 
att man flyttar till äldreboende. Det 
finns också mycket forskning som 
visar vilket stort mervärde det ger 
när människor får ha kontakt med 
djur. Interaktion med och omvård-
nad av djur gör att människor kän-
ner sig mer behövda och mindre en-
samma under alla skeenden av livet.  
Om man är allergiker som arbetsta-
gare inom vården eller som brukare 
så ska man självklart kunna välja 
djurfritt.  

 
Inrätta en tjänst som arbetar 
med seniorer i förebyggandet mot 
fallskador
Statistiken visar att de flesta fallo-
lyckor sker i hemmet. Konsekven-
serna kan bli allvarliga för äldre 
människor som råkar ut för fallska-
dor - längre sjukhusvistelser med 
följdsjukdomar och i värsta fall död 

i förtid. Ideella krafter har sedan en 
tid haft en informerande funktion vil-
ket naturligtvis är positivt. 

Centerpartiet i Tyresö vill att en 
formell tjänst inrättas som har till 
uppgift att göra hembesök till senio-
rer och informera om hur man kan få 
hemmiljön mer säker mot fallskador. 
Man ska även kunna hålla föreläs-
ningar och ge information till grupper 
av pensionärer i olika åldrar.   

 
Teknik som hjälpmedel, inte hot

Ny teknik introduceras ständigt inom 
alla områden. Centerpartiet i Tyresö 
driver tanken om att man ska använ-
da tekniken där den är till hjälp och 
stöd i olika verksamheter. Exempel 
är när det gäller monotont kontors-
arbete med administrativa uppgifter, 
tunga lyft eller när det gagnar inte-
griteten och tryggheten inom vård 
och omsorg. 

Förtäta där det redan är förtätat
Det byggs bostäder i Tyresö och det 
är bra. I varje nytt bostadsprojekt 
ska det alltid finnas minst trettio pro-
cent hyreslägenheter. Centerpartiet 
Tyresö vill se fler mindre hyresrätter, 
både för unga och för äldre. De äldre 
som flyttar från ett hus till en hyres-
rätt som har en rimlig hyra får igång 
flyttkedjan.

Främst ska det byggas i områden 
som redan är förtätade och då kan 
man gärna bygga på höjden. Vi vill 
se billigare bostadsbyggande där 
man kan få välja enklare standard.     

Mer offentlig utsmyckning –  
tillgänglig konst för alla
Centerpartiet i Tyresö vill se att man 
som Tyresöbo ska ha nära till konst. 
Överallt där det byggs ska det finnas 
någon plats med offentlig utsmyck-
ning. Allt från mosaiker, väggmål-
ningar, skulpturer och till exempel 
ordspråk eller kloka citat i trottoa-
ren.

Kulturen ska vara självklar  
Centerpartiet i Tyresö ser kultur 
som en given del i samhället som 
är språk- och gränsöverskridande, 
berikande, stimulerande, utmanan-
de och bildande. Kulturen ska finnas 
som en naturlig del i alla verksam-
heter. Kommunen ska gynna kul-
turskapande och kulturupplevelser. 
Förutsättningarna för återkomman-
de projekt för olika grupper i samhäl-
let ska säkras. Då finns möjlighet till 
kontinuitet och kulturen blir självklar 
för alla Tyresöbor.      

 
Utveckla möjligheter till mötes-
platser och återuppväck dansbanan 
Tyresö har ett rikt och blomstran-
de föreningsliv. Det finns ständigt 
behov av möjligheter att ha möten 
och även önskemål om öppna mö-
tesplatser som till exempel kom-
binationer som bibliotek/kafé eller 
idrottslokal/kafé. 

Centerpartiet i Tyresö arbetar för 
att man ska se över fastigheterna 
i de av kommunens verksamheter 
som har lokaler som är lämpliga att 
öppna för tillgänglighet till förening-
ar och klubbar. Det kan vara skolor 
eller förskolor. Där nya kommunala 
fastigheter ska uppföras eller befint-
liga ska byggas om så ska nya mö-
tesplatser planeras in. Det behövs 
fler ställen för kulturevenemang och 
även utökade möjligheter för digita-
la kultur- och sportevenemang. 

Centerpartiet i Tyresö vill se en 
dansbana återuppväckt likt den som 

Förslag till förbättrings områden i Tyresö kommun



fanns i Gimmersta förr. Låt kom-
mande generationer få uppleva ut-
omhusdans på sommaren. Kombi-
nera med friluftsscen där man kan 
visa utomhusbio och parkteater.   

Tyresö som besöksmål och 
kommunala arkivet tillgängligt 
för allmänheten 
Tyresö kommun har en storlagen 
natur och ett unikt och rikt kultur-
arv.  Friluftslivet erbjuder allt man 
kan önska och det finns många his-
toriska platser som exempelvis Ty-
resö slott, Uddby kraftverk och flera 
fornlämningar. Centerpartiet i Ty-
resö menar att allt som Tyresö kan 
erbjuda behöver uppmärksammas 
och synliggöras för allmänheten på 
ett helt annat sätt än vad som görs 
nu. Fornlämningar behöver märkas 
ut tydligt via skyltning, liksom att 
kommunens olika besöksmål behö-
ver finnas utpekade via hemsidan 
och genom annonsering. 

Det kommunala arkivet måste 
göras tillgängligt för allmänheten, 
både genom att arkivet i sig place-
ras i lokaliteter där man fysiskt kan 
studera arkivets innehåll samt att 
det skapas öppettider för allmän-
heten. Lokalen ska naturligtvis vara 
tillgänglighetsanpassad så att ordet 
tillgänglig fyller sin rätta funktion. 

En antikvarietjänst som ser till 
arkivet och ger service till de med-
borgare som söker sig dit, skulle 
dessutom kunna arbeta som stöd 
för stadsbyggnadsförvaltningen vid 
de markarbeten och byggnationer 
som kontinuerligt pågår i kommu-
nen.         

Konstgräsplaner/fotbollsplaner 
Centerpartiet i Tyresö anser att alla 
konstgräsplaner i plast ska bytas ut. 
Numera finns det andra miljövänliga 
material.     

 
Poliser nära och synliga
Centerpartiet Tyresö verkar för att 
kommunen får tillgängliga poliser 
som har nära till händelserna i just 
Tyresö. Det behövs fler utbildnings-
platser på polishögskolan och fler 
poliser i riket. 

 
Masshanteringsanläggning   
på rätt plats
Detaljplanearbetet i kommunen om-
fattar avloppsdragningar och väg-
byggen vilket medför enorma mäng-
der av jord- och stenmassor som 
måste hanteras och tas om hand. 
Kommunens mål är att avståndet 
till en plats att hantera dessa mas-
sor ska vara nära därför att man så 
långt som möjligt vill undvika buller, 
ökade utsläpp, farlig trafik och sto-
ra kostnader. Kostnaderna blir stora 
om man måste transportera långt 
och dessutom betala en annan kom-
mun att ta hand om Tyresö kom-
muns massor. Centerpartiet i Tyresö 
väntar in resultatet av den utred-
ning om placering av masshante-
ringsplats som nu görs men är emot 
placering vid Storängen. Storängen 
bör istället inlemmas i det kringgär-
dande naturskyddsområdet. 

      
Ta hand om trafik och   
infra struktur först
När byggtakten varit så hög i flera 
år så att trafikinfarkter uppstår be-
höver man ta ner på takten. Vänta 
med förtätning vid Strand tills man 
färdigställt rondellen vid Petterboda 
och fått igång uppförandet av den 
tredje filen.     

Värna om djurens rätt till   
naturskyddsområden 
Utveckla grönstråken och blåstrå-
ken samt tillgängliggör strandnära 
områden där det är möjligt.

Tyresö är en fantastisk kommun 
där en stor del är nationalpark. Det 
finns många vackra naturområden 
och det finns kuster och havsnära 
marker. Centerpartiet i Tyresö arbe-
tar för att grönstråk, vattendrag/hav 
(blåstråk) och strandområden ska 
vara tillgängliga där det är möjligt, 
för alla i kommunen, och att man ska 
bevara naturskyddsområden, inte 
minst för djuren. 

Centerpartiet i Tyresö är helt emot 
idén om att det ska byggas en bro 
från Alby över Nyfors till Tyresta. 
Marken ligger inom känsligt område 
i naturreservat och Tyresta National-
park och det skulle medföra alltför 
stora ingrepp att uppföra en bro där. 
Själva grundidén med nationalparker 
och naturreservat är att de skall vara 
så orörda som möjligt. Det finns re-
dan idag gott om vägar in till såväl 
Tyresta nationalpark som Tyresta 
naturreservat.

Det område som kallas Kyrk-
vägstriangeln kring Tyresö kyrka och 
slott i Gamla Tyresö ska bevaras och 
inte bebyggas. Istället behöver den 
röjas upp och återställas till öppet 
landskap. Områdets unika historiska 
särart måste värnas.   

Bro över Drevviken från  
Trollbäcken till Skogås
Det saknas tvärförbindelser på den 
sidan av Södertörn där Tyresö lig-
ger. Centerpartiet i Tyresö arbetar 
för fler tvärförbindelser. Samtidigt 
öppnar man upp för möjligheten att 
lättare nå de fina rekreationsområ-
den som finns på båda sidor. Många 
människor i regionen skulle gynnas 
av att Tyresö gemensamt med Hud-
dinge uppförde en cykel- och gång-
bro över Drevviken. 

 
Pendlingsparkeringar
I takt med att kommunen bygger fler 
bostäder så behöver infrastrukturen 
komma ikapp. Ur miljöperspektiv är 
det bästa att fler väljer att åka kollek-
tivt. Det kan inte bli ett bra alternativ 
om inte människor kan ta sig med bil 
dit där bussarna går. Centerpartiet i 
Tyresö arbetar för att det ska finnas 
gott om pendlingsparkeringar. Det 
ska gälla även för människor som 
arbetar på obekväma arbetstider så 
att det finns parkeringsplatser där 
parkeringstiderna inte begränsas till 
parkering endast dagtid. Bollmora 
företagsområde ska fortsätta vara 
i kommunens ägo för att kunna till-
godose exempelvis ökade behov av 
parkeringsplatser. 

P-huset, värna parkeringsmöjlig-
heter i centrala Tyresö för besökare, 
aktiva i olika föreningsaktiviteter och 
anställda i kommunen. 

Tyresö centrum förtätas och fler 
människor kommer att bo och arbe-
ta där och fler kommer att besöka de 
faciliteter, arbetsplatser och butiker 
som finns där. Centerpartiet i Tyresö 
anser att det behövs fler parkerings-
platser i centrum och arbetar för att 
man inte ska senarelägga ett plane-
rat parkeringshus.

 
Dubbeldäckade cykelparkeringar
Eftersom fler och fler cyklar vilket 
är mycket glädjande så behöver det 
tillskapas fler platser att ställa cyk-
larna. Det finns innovativa lösning-
ar med exempelvis cykelställ som 

byggs uppåt för att ta mindre plats. 
Centerpartiet i Tyresö vill se fler och 
gärna innovativa och/eller okonven-
tionella cykelparkeringar.

 
Låne-/hyrcyklar runt om   
i kommunen 
Tyresö kommun är en härlig kom-
mun att cykla i. Kanske inte alla vill 
eller kan äga en cykel, kanske besö-
ker man bara Tyresö en kortare tid 
men skulle vilja cykla här. Center-
partiet Tyresö arbetar för att företag 
som hyr ut cyklar eller lånar ut re-
klamcyklar får möjlighet att etable-
ra sig i alla kommundelar för att öka 
tillgängligheten till friluftsliv och för 
ökad rörlighet. 

Cykelvägarna
Med tanke på att cyklandet ökar så 
behöver skötseln av befintliga och 
kommande cykelvägar prioriteras 
högre. Det får inte vara skicket av 
cykelvägarna som orsakar olyck-
or. Centerpartiet i Tyresö menar att 
cykelvägar ska inkluderas i alla om-
råden med nybyggnationer. De in-
vesteringar som lagts in i budget för 
utbyggnader av befintliga cykelbanor 
ska säkras så att planerna verkligen 
genomförs inom rimlig tid. 

Tillskapa en cykel- och gångväg 
mellan Prästgårdsvägen och Fat-
bursbacken.

Underlätta för cyklister och fot-
gängare genom att ordna en väg 
mellan Prästgårdsvägen och Fat-
bursbacken. 

Aktivt arbete med SL för en  
fungerande kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är en viktig faktor 
för att vägarna runt om i Tyresö 
ska kunna avlastas så att ut släppen 
minskas. Den behöver vara till-
gänglig och ha tidtabeller som fly-
ter på utan avbrott. Centerpartiet i 
Tyres  ö arbetar för att SL ska ge full-
god service till Tyresöborna överallt 
i kommunen så att kollektiv trafiken 
på allvar blir ett alternativ till bilen. 
Om det finns områden där SL inte vill 
ta sitt ansvar kan kommunen istäl-
let skapa lokala lösningar med egna 
bussar. Vi vill också att bussarna ska 
vara utrustade med cykel hållare, så 
att man kan ta med sig cykeln på 
bussen. 

 
Undvik köerna, förkorta restiden 
för pendlarna med båt 
Tyresö är en populär kommun att 
bo i men det är väldigt många som 
pendlar varje dag till sina arbetsplat-
ser. Centerpartiet i Tyresö ser möj-
ligheter till tidsbesparing för pend-
larna genom att inrätta båtlinje till 
exempelvis andra sidan Erstaviken, 
Nacka, för transport till spårbunden 
trafik eller bussar därifrån. På så sätt 
kan köer undvikas.  På båtarna bor-
de det också vara möjligt att ta med 
sig cykeln.          

Engångsartiklar av plast i  
kommunala verksamheter
Centerpartiet i Tyresö menar att man 
snarast ska upphöra med användan-
det av engångsartiklar av plast i alla 
de kommunala verksamheterna.

Solceller
Slopa bygglovsansökningsavgiften 
för privatpersoner som vill sätta 
upp solceller på egna fastigheter. 
Centerpartiet i Tyresö kommer att 
verka för att fler byggherrar instal-
lerar solceller vid ny-, om- och till-
byggnationer. 

  

Fler blommor och bin – säkra den 
biologiska mångfalden
Bygg fristäder åt bin på kommunens 
fastigheter - utan bin ingen fortlev-
nad vare sig för biologisk mångfald 
eller för djur och människor i framti-
den. Ge en miljöbonus till de fastig-
hetsägare som sätter upp och håller 
bikupor på sina tomter. Starta en ut-
bildningskampanj till kommuninvå-
narna om hur man med enkla medel 
kan underlätta för pollinerare i den 
egna trädgården och ute i naturen. 
Olika arter av pollinerare har mins-
kat drastiskt på grund av miljögifter 
och utsläpp. Låt Tyresö bli Sveriges 
pollinerarkommun nummer ett!    

Ge miljöbonusar även till dem 
som driver förskolor, skolor och äld-
reboenden om de satsar på bättre 
kvalitet på maten. Konsekvensen 
blir nämligen att mer mat äts upp 
– mindre mat kastas. Förutom att 
man sparar på miljön så är god mat 
viktig för att eleverna ska orka ge-
nom skoldagen och viktig för äldre 
människors trevnad.

Uddby och Alby är viktiga områ-
den för arbetet med bevarandet av 
biologisk mångfald i kommunen och 
regionen. Centerpartiet i Tyresö vill 
se ett levande jordbruk på Uddby 
där det även finns nötkreatur vars 
betning och gödsling ger förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald.

Yttre Brevik med lokala lösningar 
och kretsloppsanpassade lösningar 
för permanentboende
Tyresö kommun är delvis en halvö 
där många har bosatt sig perma-
nent långt innan kommunalt vat-
ten och avlopp kommer finnas på 
plats. Centerpartiet i Tyresö menar 
att det ska vara möjligt för perma-
nentboende att få tillstånd att ha 
lokala vattenreningsverk, antingen 
individuella eller i kollektiv. Under 
förutsättning att nödvändiga vill-
kor och kvalitet uppfylls, kan såda-
na fastigheter vid anslutning av det 
lokala reningsverket till kommunalt 
nät få en lägre anslutningsavgift. 
Centerpartiet i Tyresö anser att det 
är viktigt att den som investerar i 
miljön eller rent vatten ska se att 
kommunen sätter värde på den in-
vesteringen. 

 
The Race for the Baltic Sea
Centerpartiet i Tyresö menar att 
Östersjön är en angelägenhet för 
alla kringgärdande länder. Därför 
behöver samarbetet mot döda och 
döende bottnar och räddning av 
Östersjön säkras. Tyresö kommun 
bör gå med i organisationen The 
Race for the Baltic Sea för att bli 
delaktiga och stötta från vår sida av 
Östersjön.  

Återvinningsstationerna i kommunal 
ägo – håll Tyresö rent
Tyresöborna blir allt bättre på att 
lämna till återvinning. Det är mycket 
glädjande. Det är problematiskt att 
skötseln av återvinningsstationerna 
tidvis fungerar så dåligt. Centerpar-
tiet i Tyresö menar att återvinnings-
stationerna ska ägas av kommunen 
för att man ska ha en god kontroll 
över skötseln så att containrarna 
inte så ofta blir överfyllda. Petterbo-
da återvinningscentral behöver utö-
kas. Det borde finnas skyltar med 
ledordet: ”Håll Tyresö rent” överallt 
i områden där människor rör sig i 
friluftsliv och där man håller på med 
fritidsaktiviteter. n

Förslag till förbättrings områden i Tyresö kommun


