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DEBATT 11:00 | 14 september Miljöpartiet kommer att
fortsätta driva frågan om säkra ridvägar i Värmdö, skriver
Filip Joelsson, MP.
Värmdö är en vacker kommun med stora kulturella och
friluftsvärden för såväl bofasta som sommargäster och
turister. Men det finns mycket man skulle kunna göra, om
man bara har visionerna.
I Värmdö finns väldigt många hästägare och ridverksamheter,
vilket är naturligt i en kommun som vår där jordbruks- och
kulturlandskapet är tradition. Det senaste året har det plötsligt
blivit en trend att privata markägare och samfälligheter sätter
upp ”ridning förbjuden”-skyltar, både här och var. Något som
inte ens är lagligt utan måste ses som egenmäktigt
förfarande. Resultatet blir ökande konflikter mellan
hästnäringen och boende.
Tyvärr drabbar denna konflikt många unga tjejer då de är i
majoritet inom ridverksamheten. Miljöpartiet de gröna anser
att detta är oacceptabelt. Vi har nu i fyra års tid i opposition,
lagt budgetmedel och konkreta förslag till att planera in
ridvägar. Vi har även lagt förslag till att utvärdera kommunens
satsningar ur genusperspektiv. Förslag som nedröstats av
den moderatledda alliansen, varje år.
Miljöpartiet kommer att fortsätta driva frågan om säkra
ridvägar i Värmdö och vi kommer även fortsätta driva frågan
om bättre jämställdhetsarbete i kommunen.
Men vi tycker faktiskt inte ens att det är tillräckligt att det blir
ridvägar – de måste få en vettig dragning också.
Ridvägarna skulle inte bli dyrare av att vi ger våra tjänstemän
en vision att arbeta efter. Vår vision är att det på sikt ska gå
att rida från den ena änden av Värmdö till den andra, genom
vår kulturbygd. Vi har idéerna och vi har modet att genomföra
dem.
Filip Joelsson, MP, ledamot i nämnden för ungdom, kultur
och fritid

Debatt: Stoppa slöseriet med våra
skattemedel!
DEBATT Alversjö pratar i nattmössan när han angriper förra
mandatperiodens ekonomiska resultat, skriver två socialdemokrater.
14:36 | 14 september | Läs och kommentera |
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Se resultat
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kassetter som
ockuperade vårt
vardagsrum.
En bild av den
”oförstörda” delen av
livet

Debatt: Verklig valfrihet
ger äldre rätt att påverka
sin hemtjänst
DEBATT Kommun efter kommun i Sverige ökar möjligheterna för äldre
som har hemtjänst att själva kunna påverka den. Men inte i Nacka,
skriver Gunnel Nyman Gräff, S, och
Hans Åke Donnersvärd, S.
12:46 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: VärmdöCentern månar om
bilisterna
DEBATT Det talas om bättre kollektivtrafik. Det behövs verkligen.
Samtidigt ska inte bilister betraktas som mer eller mindre kriminella,
skriver representanter för VärmdöCentern.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: I svåra tider måste man
prioritera
DEBATT Som grön liberal bygger jag hellre Österleden före Förbifart
Stockholm, skriver Olle Markstedt, FP Värmdö.
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11:00 | 14 september | 1 Kommentarer |

Debatt: Alla unga kan inte
stöpas i samma form
DEBATT Alla förväntas gå gymnasiet, sitta vid skolbänken, plugga
vidare på högskolan och sedan gå ut i yrkeslivet. Den modellen passar
för många – men inte för alla, menar två folkpartister.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Skatten måste sänkas så fort
som möjligt
DEBATT Med förvåning läser jag löftena från de politiska partierna på
Värmdö. Det ena dyrare än det andra. Vi kommunalpolitiker måste ta
samma ansvar för ekonomin som den borgerliga regeringen tagit ansvar
för Sveriges ekonomi, skriver en moderat fullmäktigekandidat.

TRAFIKEN JUST NU
Live från Trafiken.nu
Nacka:
Skurubron
Forum Nacka
222:an vid Ryssviken
Värmdö:
Grisslinge
Ålstäket
Mölnviksrondellen
TABELLER

11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Fastighetsskatt och
förmögenhetsskatt igen?
DEBATT De rödgröna vill återinföra den gamla fastighetsskatten, men
ändrar sig snart sagt varje dag om vilka som ska drabbas. det skriver en
kristdemokratisk kandidat till fullmäktige i Värmdö.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Makt
korrumperar

Håll koll på ditt lokala
lag. Här finner du
resultat och tabeller till
över 150 lag i Nacka
och Värmdö.
Alltid senaste
resultaten
VECKANS ROS

DEBATT Valet är inte enbart ett ställningstagande mellan alla löften
som de olika partierna försöker göra trovärdiga, men är i en demokrati
lika mycket tillfället då medborgare skall kontrollera om deras
förtroendevalda har gjort vad de lovat under mandatperioden, skriver
Johan Wouters, SPI.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Med de rödgröna blir det
ingen ny Skurubro!
DEBATT Socialdemokraterna går nu till val på att riva upp de tagna
besluten, men då blir det tyvärr ingen bro. Det skriver representanter för
M, KD och C i Nacka.

Läs vilka som fått rosor
just den här veckan
eller skicka egna.
Se veckans rosor
ANNONS
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M, KD och C i Nacka.
11:00 | 14 september | 1 Kommentarer |

Debatt: Nacka måste handla nu för
800 nya hyresrätter
DEBATT Nu är det snart dags att ta ställning till områdets framtid,
skriver Nackas rödgröna om Bergs oljehamn.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |
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1:a i Nacka
Lärare i franska från
Schweiz ska undervisa i
Sthlm. Önskar boende i
1 år (minst 6 mån).
Fast inkomst goda ref.
Tel 070-235 08 16,
Thierry
Se fler annonser

Debatt: Omsorgen kan bli
bättre

EVENEMANG

DEBATT På några områden kan äldreomsorgen i Nacka bli mycket
bättre, menar två folkpartister.

Vad händer i Nacka och
Värmdö just i dag? Hitta
evenemangen här.

11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Hur jämställdhet
ska uppnås förblir en
gåta

PÅ GÅNG

Guiden uppdateras
varje dag

DEBATT En av mina visioner är att Nacka kommun skall ha genus på
agendan vilket ska genomsyra hela kommunen från förskola till
gymnasium och vidare ut i arbetslivet. Det skriver en av FI:s kandidater
till fullmäktige.
11:00 | 14 september | 2 Kommentarer |

Debatt: Skrupelfria kapitalister i
folkhemmets finrum
DEBATT Höstens val är ett val mellan sänkta skatter eller bättre
välfärd, skriver Hediye Güzel, V.
11:00 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Bostadspolitiskt
katastrofläge
DEBATT Det råder ett bostadspolitiskt katastrofläge i kommunen. Det
skriver två vänsterpartister i Värmdö.
07:52 | 14 september | Läs och kommentera |

Debatt: Planera förnuftigt och
demokratiskt
DEBATT Planeringen av Nacka visar på stora brister, skriver
Nackalistans Christina Ståldal.
07:45 | 10 september | Läs och kommentera |

Debatt: Stavsnäsvägen måste
förbättras!
DEBATT Värmdös farligaste vägsträcka är väg 222 mellan Ålstäket och
Stavsnäs. För att öka trafiksäkerheten måste denna få högsta prioritet i
kommunens dialog med staten, Trafikverket. Så har det tyvärr inte varit
under den mandatperiod som strax avslutas.
18:05 | 09 september | 2 Kommentarer |

Debatt: (FI)na ord skapar inte
jämställdhet
DEBATT Miljöpartiet i Värmdö har till skillnad mot vad Gudrun
Schyman vill påskina jobbat betydligt mer konkret med
jämställdhetsfrågor. Det menar tre miljöpartister.
06:50 | 08 september | Läs och kommentera |

Debatt: I dag hände det igen på
Skurubron
DEBATT I dag, tisdag, hände det igen. En buss krockade med en bil
vid Björknäspåfarten till Skurubron. Stopp i trafiken och förseningar för
alla Boobor.
14:48 | 07 september | 14 Kommentarer |
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Debatt: Anhörigvårdare får ökat
stöd
DEBATT De arbetar i det tysta, men är vår tids vardagshjältar. Det
skriver två allianspolitiker i Nacka om anhörigvårdare.
11:00 | 07 september | Läs och kommentera |
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Debatt: Det räcker inte att Orminge
görs om
DEBATT Dåligt fungerande förhållanden för kollektivtrafiken och alltför
ödsligt när affärerna stängt. Så beskriver två kristdemokrater Orminge
centrum.
11:00 | 07 september | Läs och kommentera |
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