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Miljön är allt det vi vistas i dagligen och 
luften vi andas, vattnet vi dricker och ma-
ten vi äter. En hälsosam miljö är förutsätt-
ningen för ett hälsosamt liv. Höörs ovärder-
liga skogar, vatten och hagmarker måste 
vårdas ömt, nu och för kommande genera-
tioner. 
 
Giftfri vardag 
Miljön är också det vi har omkring oss inomhus. 
Det är därför extra viktigt att skolans och barn- 
och äldreomsorgens verksamheter är giftfria. 
Höörs kommuns inköp av olika produkter har en 
avgörande roll. Vi vill att kommunens offentliga 
upphandlingar av såväl mat och förbrukningsva-
ror som möbler och andra saker ska ske med 
omsorg om ekonomi och miljö. 
 
Klimatberedskap 
Höör ska ha en fungerande beredskap i kristider 
och också ha en klimatplan för att möta klimat-
förändringarna. Samarbete med olika myndig- 
heter, andra kommuner och olika organisationer 
är viktigt  
 
Energi, turism och gröna näringar 
Småskalig energiproduktion 
En viktig del i klimatarbetet är användningen av 
energi. Höör ska arbeta för en effektivare ener-

gianvändning, Vi vill också se en utbyggnad av 
småskalig energiproduktion i kommunen. Base-
rad på sol, vind, vatten och biogas. Enkla regler 
och kort handläggning i kommunen ska under-
lätta utbyggnaden. 
 
Gröna näringar 
Höör har ett rikt och omväxlande landskap med 
god tillgång på lätt tillgänglig ”allemansrätts-
lig mark”. En förutsättning är aktivt och lönsamt 
jordbruk med djur och ett skogsbruk, som ut-
vecklas på ett hållbart sätt och i god harmoni 
med natur, kulturmiljöer och fritidsintressen. 
 
Livskraftig turrism 
Konkurrenskraftiga gröna näringar och miljö- 
smarta tätorter är nyckeln till hållbar utveckling 
och skapar förutsättningar för en livskraftig tu-
ristnäring.  
Historiska landskaps-och odlingsmiljöer som till 
exempel Stenskogsområdet ska bevaras. 
 
Badplatser och vandringsleder 
Ett fortsatt åtgärdsprogram ska hålla Ringsjön 
frisk. Med en frisk sjö kan medborgare och besö-
kare njuta av sjön på alla sätt hela året. 
Centerpartiet vill ha inbjudande badplatser 
vid våra sjöar och vandringsleder tillgängliga för 
alla, även för boende och besökare med funk-
tionsnedsättningar. 
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