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För att lösa klimatfrågan behöver alla bidra:  politik, 
näringsliv, organisationer och befolkning 

 

Naturskyddsföreningen i Täby vill att klimatfrågan ska göras mer synlig inom  
den kommunala politiken, årets valrörelse är ett möjligt och bra tillfälle. 

 
Täbys invånare behöver och kan göra mer för att bidra till att klimatmålen ska kunna nås. 
Invånarna behöver veta mycket mer om kommunens klimatsatsningar. 
Invånarna behöver mycket mer kunskap och inspiration för att göra egna förändringar. 
 

 
Lagar stiftas av Riksdagen, likaså beslut om många styrmedel som ger förutsättningar för önskvärd 
förändring.  Minst lika viktiga är aktörer inom regioner och kommuner, här finns stora möjligheter att 
styra.  Fördelen är den närhet man har till invånarna.  Politikens roll är bl.a. att leda utvecklingen i en 
god riktning. 
  
Täby kommun arbetar idag för att minska klimatavtrycket och har möjlighet att nå netto-nollutsläpp 
2030 för egen verksamhet när ambitionen finns inom samtliga kommunala verksamheter.  Kommunens 
arbete kan vara en god inspiration för invånarna. 
 
Klimatbelastningen av Täby kommuns egen verksamhet och tillsammans med upphandlade företag 
utgör endast en liten del av utsläppen inom kommunens geografiska område.   
 
Den dominerande delen utgörs av invånarnas utsläpp genom olika typer av konsumtion av varor och 
tjänster, inkluderande även transporter och utsläpp kopplat till boende.   Invånarna – som grupp – 
behöver förstå att deras medverkan är omistlig, de behöver därför informeras, inspireras och påverkas.   
 

 
 

Vår uppmaning till Täbys kommunpolitiker är: 
 
- Gå samman i klimatfrågan - slut borgfred för att nå målen genom att partierna ger samma eller 
liknande budskap till invånarna/medborgarna när det gäller allas ansvar. 
 
- Upplys invånarna om att vi alla – invånare, politiker och företag/verksamheter – behöver göra 
förändringar i konsumtion och livsstil för att bli en positiv kraft i omställningen.  Annars blir det mycket 
svårt att nå målen! 
 
- Under årets valkampanj – t.ex. vid möten i valstugorna – ta upp det egna partiets klimatpolitik och 
nämn även den stora betydelsen av att alla bidrar och tillhandahåll gärna adekvata tips! 
 
Detta kan sägas på t.ex följande sätt: ”Vi politiker arbetar målmedvetet för att kommunen ska uppfylla 
sin del av Sveriges klimatåtagande men som invånare behöver vi alla – både jag och du - bidra för att vi 
ska nå klimatmålen och därmed undvika farlig uppvärmning. Varje tiondels grad är betydelsefull!    
 
Gå in på kommunens hemsida, där kan du läsa vad kommunen gör.  Här har jag ett papper med tips om 
vad vi invånare själva kan göra, du kanske känner igen en del… ” 
 
(På nästa sida finns exempel vad medborgare kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.  
Varje parti kan utforma sin egen lista att sprida under valrörelsen!)  



Tips till Täbys invånare: 
 
 
 

1. Ät mer vegetariskt med så lite svinn som möjligt. 
 

2. Arbeta på distans om du har möjlighet.  
 

3. Gå, cykla, åk kollektivt, samåk eller gå med i bilpool. 
 

4. Reducera antalet flygresor. 
 

5. Konsumera klimatsmart.  Om du behöver köpa nytt, handla miljömärkta    
varor. 
 

6. Lämna det du inte använder till återbruk. 
 

7. Behåll elektronik i minst sju år. 
 

8. Spara energi och använd förnybar energi (grön el-leverantör). 
 

9. Välj miljövänliga fonder för dina sparpengar. 
 
 
 
 


