
 

Miljömärkning av politiker 
Naturskyddsföreningen har inför supervalåret 2014 fått i uppdrag att ”miljömärka politiker”. 
Riksföreningen miljömärker riksdagspolitiker och EU-parlamentariker. Lokalkretsarna miljömärker 
lokala politiker. Naturskyddsföreningen i Piteå har därför tagit fram frågor som är anpassade till våra 
lokala miljöfrågor. 

Kommunen har inflytande över många frågor som påverkar miljön i Piteå och Norrbotten, 
exempelvis skog, transport, livsmedel, gruvor, kärnkraftverk och strandskydd. 

Eftersom detta är så viktiga framtidsfrågor kan enkäten ge en fingervisning om vilka politiker som är 
beredda på att ta ett större ansvar för kommande generationer. 

Nedan följer 22 frågor som du ska besvara så ärligt som möjligt. Du kan svara ja, nej eller vet ej.  

Vi ser fram emot ditt svar och önskar även att du framöver har möjlighet att träffa oss vid ett 
”rundabordssamtal” där vi tillsammans kan lyfta miljöfrågor i smått och stort. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen  
Naturskyddsföreningen Piteå 
 
Svaren kan skickas eller lämnas: 
1) brev till Nickolina Burvall, Öjagatan 25, 943 31 Öjebyn eller 
2) epost till n_johansson@hotmail.com eller 
3) lämnas i kommunens reception 

Har du frågor om enkäten så maila eller ring Niklas: n_johansson@hotmail.com, 070-2504447 

 

Överväg och markera ditt svar  

Ställer du dig bakom att: 

1. Norrbotniabanans byggstart sker inom närmaste mandatperioden? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

2. jobba aktivt för gröna gruvor? (höja miljökraven på gruvindustrierna) 
Ja   Nej      Vet ej  
 

3. ta avstånd från byggandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki? 
Ja   Nej      Vet ej  
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4. anta Naturvårdsverkets rekommendationer för Markbygden etapp 2? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

5. kommunen värnar om strandskyddet? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

6. ta fram en plan för skydd och rekreation i tätortsnära skogar? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

7. endast rekreationsinriktad skötsel ska vara tillåten i skogar med sociala värden nära skolor? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

8. Piteå slutar vara den kommun i Norrbotten som har minst skyddad produktiv skog? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

9. anställa en biolog med ansvar för skogsförvaltning i kommunen? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

10. satsa mer på att underlätta för cykeltrafik än för biltrafik? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

11. införa bilfri innerstad i Piteå? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

12. en cykelväg mellan Piteå och Luleå byggs inom kommande mandatperiod? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

13. alla kommunens tjänstebilar byts till elbilar? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

14. lokalbussarna drivs med fossilfritt bränsle inom närmaste mandatperioden? 
(exempelvis biogas, etanol) 
Ja   Nej      Vet ej  
 

15. höja kraven på restaurangernas källsortering? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

16. kommunal upphandling år 2020 till övervägande del ska vara ekologisk och lokalproducerad? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



17. underlätta för lokalproducerad ekologisk matproduktion? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

18. all mat som produceras och säljs i kommunen ska vara GMO-fri? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

19. skolorna i Piteå endast ska servera ekologisk mat? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

20. kommunens skolor inför fler köttfria dagar i veckan? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

21. föreslå att gymnasieelever i större utsträckning ska jobba aktivt och praktiskt med hållbar 
utveckling i skolan? 
Ja   Nej      Vet ej  
 

22. sluta använda farliga kemikalier i skolor och förskolor? (SIN list) 
Ja   Nej      Vet ej  
 

Tack för visat intresse! 

   

   

   

   

   

   


