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Säkra och trygga cykelvägar. Fler separata gång- och cykelbanor. 
Bättre underhåll av befintliga banor. En cykelbana genom 
centrala Skellefteå i öst-västlig riktning. Fler trafikljus som 
känner av cyklister. Sopsaltning prövas på huvudcykelled för att 
uppmuntra säker vintercykling. Cykelvägsapp där cyklisten får 
reda på avstängda, snöröjda samt halkbekämpade cykelbanor.

Fler cykelvänliga arbetsplatser. Väderskyddade cykelparkeringar 
med möjlighet att låsa fast cykeln. Dusch och förvaringsutrymme

på arbetsplatsen som kan användas av cykelpendlare. Årligt 
cykelbidrag för service och tillbehör för anställdas cyklar.

Lyssna på cyklister.  Vardagscyklister är experter med bra 
kunskaper på var cykelvägar behöver repareras och förbättras. 
Enkäter och projekt som Vintercyklist behövs. Möjliggör att ta 
med cykeln på lokalbussen. Väderskydd vid kommersiella 
centra.

Orolig över klimatförändringarna? 
Det som ger störst effekt på klimatet är 
att ersätta så många bilresor som 
möjligt med gång, cykel, buss eller tåg. 

Korta bilresor står för 3 procent av den totala körsträckan i Sverige 
men orsakar 26 procent av avgasutsläppen. 

Liberalerna har därför under decennier arbetat för ett mer 
cykelvänligt Skellefteå genom bl a cykelplan, årliga 
enkäter, säkra skolvägar, cykelvänliga arbetsplatser och 
cykla utan ålder.

Ge cyklister plats     
- för klimatets skull!



DÄRFÖR LIBERALERNA

LIBERALT INNEHÅLL

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extremister 
och socialister. Fakta och humanism kan allvarligt skada fördomar och 

populism.
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Naturskyddsföreningen placerar Liberalerna bland de mest gröna 
partierna med bäst miljöpolitik bland allianspartierna. Vi tvekar inte när 
det gäller att fatta obekväma men nödvändiga beslut som innebär att den 
som smutsar ner också ska betala mer och vi värnar hav och vattendrag, 
skyddsvärd skog och den biologiska mångfalden. Vår politik syftar till att få 
bort koldioxidutsläppen som hotar planeten.

Liberal klimat- och miljöpolitik:

✓ Grön skatteväxling - förorenaren ska betala. 
✓ Mer EU för klimatet – gemensam EU-koldioxidskatt. 
✓ En EU-plastavgift – ökad miljöstyrning i EU-avgiften. 
✓ Nej till flygskatt på resande – inför avgift på utsläpp istället 

för på resande. 
✓ Nej till sänkt dieselskatt. 
✓ Smartare ekonomiska styrmedel för bilar.
✓ Kärnkraften behövs för klimatets skull. 
✓ Klimatinvesteringar behövs – men slösa inte med 

skattepengar. 
✓ Mer forskning och utveckling. 
✓ Rädda haven och skogen. 

Läs Liberalernas rapport Mer EU för klimatets skull på 
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/klimat.pdf

mailto:info@liberalerna.se

