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Frihet - är den värdering som Liberalernas hela  politik bygger på. Varje 
individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men 
en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också 
ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val.

Miljöfrågan är i grunden en moralisk fråga. Det är en självklarhet att ta vara på den miljö vi 
lever i och är beroende av. I det liberala samhället har varje människa ett eget ansvar för sina 
handlingar i rollen som ägare, brukare, producent eller konsument. Vi liberaler menar också 
att en långsiktig ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling gör det möjligt att lösa dagens 
miljöproblem. 

Rena stränder
Att badvattnet är rent, stränderna och bryggorna rena och fria från skräp är viktigt för vår stad. För detta behövs fler dam-
mar för uppsamling av dagvatten och att man bygger om och förbättrar dagvattensystemet. Stränder ska städas från skräp 
och illaluktande tång mer regelbundet och kontinuerliga och täta provtagningar av badvattenkvalitet och vattentemperatur 
ska ske under badsäsong.   

Rena offentliga miljöer
Våra offentliga miljöer skall vara rena och inbjudande. Därför vill vi verka för att den enskilde helsingborgaren tar ansvar för 
och skyddar vår gemensamma miljö på gator, torg och grönområden. 

Tillsammans med handeln vill vi också verka för att minska användningen av icke nedbrytbara plastpåsar. Vi vill också att 
fastighetsägarna tar ett större ansvar för renhållning av trottoarer och uteserveringar, snöskottning och halkbekämpning 
samt borttagande av fimpar och annat skräp.

Låg bullernivå i våra offentliga miljöer
Det offentliga rummet bör så långt som möjligt göras fritt från störande buller. Arbetet med att minska bullret från verk-
samheter och trafik bör påskyndas med prioritet utanför våra skolor, förskolor och lekplatser. Vi vill även utreda förbud mot 
framförande av bullrande motorcyklar och andra fordon i staden och tillse att lastbilar och trailers med störande kylaggre-
gat, som måste vara igång dygnet runt, parkerar på de särskilda parkeringsplatserna som finns långt från bostadsområden.

God bebyggd miljö
Ett hållbart tänkande ska inkluderas i såväl material som funktion i nybyggnationer och i om- och tillbyggnader av äldre 
bebyggelse. Vi vill också öka det gröna inslaget i stadsmiljön genom att skapa fler parker och områden för stadsodling, 
plantera fler träd längs våra gator, främja tillkomsten av växtlighet på fasader och tak samt redan nu planera för nya tänk-
bara grönområden i såväl Helsingborgs tätort som i övriga delen av staden och fortsätta att stödja utbyggnaden av våt- och 
ängsmarker i staden.

Miljö och klimat
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God hushållning med mark och naturresurser  
Vi vill undvika att expandera stadens bebyggelse på bördig åkermark. Nya byggnader och anläggningar ska tjäna en långsik-
tigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Det kommunala husbeståndet ska fortsatt energieffektiviseras och 
byggande av passivhus och andra energisnåla byggsätt främjas.

Fossilfri energi 
Solcellspaneler på tak och husfasader, anläggning av större solcellsparker på obrukbara markområden och utbyggnad av 
laddstolpar till elbilar ska främjas. En god tillgång på fossilfri energi bidrar till renare luft och en hälsosammare livsmiljö. 
För att skapa flexibilitet i den fossilfria energiförsörjningen till fordon ska vi verka för att en tankstation för vätgas byggs i 
Helsingborg att använda för bränslecellsbilar. Samtidigt är vi positiva till en fortsatt utbyggnad av produktionen av biogas till 
fordon. Vi vill ta fram förslag till lokalisering av energilagringsanläggningar för att kunna locka företag till Helsingborg som 
har teknik att lagra energi från vind- och solkraftverk.
  
God hälsa och giftfri miljö
Vi vill skapa en livsmiljö som är hälsosam för såväl människa och djur som natur. Vi vill undersöka möjligheten att infö-
ra utsläppsfria miljözoner för fordon i känsliga delar av staden och installera fler mätstationer av luftkvalitet. Vi vill också 
uppmuntra restaurangägarna att redovisa varifrån huvudingredienserna på menyerna kommer och livsmedelshandlarna att 
redovisa vilka insekt- och växtbekämpningsmedel som använts i odlingen av färsk frukt och grönsaker. Miljöförvaltningen 
ska ha tillräckliga resurser för att följa upp och granska tillståndspliktiga verksamheter.

Eftersom läkemedelsrester är ett hot mot ekosystemet i Öresund vill vi utreda möjligheterna att rena stadens avloppsvatten 
från läkemedelsrester. 

Vi vill säkerställa en välfungerande skadedjursbekämpning inom staden och uppmuntra till en minskad användning av miljö-
skadliga kemikalier i skötseln av våra gemensamma grönområden och i våra privata trädgårdar.”
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