
Öppet brev till politikerna i Kinda kommun: 

Låt oss arbeta för ett hållbart Kinda! 

Hej! 

Det här brevet innehåller en rad frågor till er kommunpolitiker som vi ber er 

besvara före valet. Era svar kommer att ge oss, och alla Kindabor, en tydligare 

bild av vad ni vill och kan göra för att vår kommun ska bli ett föredöme i 

hållbarhet. Vi är redan en bit på väg och vi tror det går att komma bra mycket 

längre. 

Här nedan är våra frågor. Vi vill gärna ha era svar senast den 15 augusti. 

Mvh 

Hållbart Rimforsa 

genom Anika Agebjörn, sekreterare 

Energi 

1. Vilka ambitioner har ni för kommunen när det gäller att producera förnybar 

energi, kommer ni exempelvis att se till att solceller kommer upp på 

kommunens tak? I hur stor utsträckning, dvs. hur många procent av kommunens 

takytor siktar ni på? 

2. Hur snabbt planerar ni avveckla fossila transporter/resor i kommunal regi? Hur 

många elbilar, biogasbilar och el-cyklar, exempelvis, planerar ni köpa in för 

kommunens räkning under kommande mandatperiod? 

3. Hur snabbt räknar ni med att vi kan nå ett fossilfritt Kinda? 

Kommunikationer 

Vår bild är att samtliga partier i kommunen är positiva till och arbetar för att 

bevara och upprusta Stångådalsbanan, något som vi uppskattar mycket. 

4. Vad gör ni och vad kan ni göra för att Stångådalsbanan också ska användas till 

godstrafik, nu när det såvitt vi förstår har gjorts tekniskt möjligt tack vare den 

genomförda upprustningen? 

5. Hur vill ni lösa kommunikationsbehovet i glesbygden i avsaknad av en 

fungerande länstrafik? 

 

Mat 

Att stödja traktens jordbruk innebär fler arbetstillfällen, minskad sårbarhet, ett 



öppet och levande landskap med betade hagar och biologisk mångfald. Här har 

vi också en bild av att kommunen har höga ambitioner och gör mycket för att 

stödja lokal produktion. Vi har en levande landsbygd i Kinda, något som är 

mycket värdefullt. 

6. Nu undrar vi: Vad vill ni göra för att ytterligare höja ambitionsnivån? 

Källsortering 

7. Vad planerar ni göra för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att 

källsortera? Finns planer på att införa den gröna påsen? 

8. Vart tar det sorterade avfallet vägen? Hur tas det om hand? Kan ni i er 

upphandling kräva en redovisning av detta, något som säkerligen skulle 

uppmuntra flera i kommunen att källsortera. 

Er vision: 

9. Hur ser er vision om ett hållbart Kinda ut om ca 15 år, vad gäller såväl ekologisk 

som social och ekonomisk hållbarhet? Hur anser ni att kommunen bör 

organiseras för att denna vision ska bli verklighet? 

Tacksamma för svar senast den 15 augusti. 

Hållbart Rimforsa 


