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DET VIKTIGASTE VALET

Detta är ett utskick till 419 företag och 109 lantbruk i Vadstena, 193 företag och 111 lantbruk i Skänninge samt 319 företag 240 lantbruk i Ödeshög.

Made in Vadstena

Nu får det vara nog - Det här måste bli sagt !

Sommarens extremväder, inte bara de otaliga bränderna i 
Sverige utan också skrämmande temperaturökningar runt om i 
världen, kan vara orsakat av klimatförändringar. Mycket talar 
för det. 

Att blunda och inte inse att mycket av vår livsföring måste 
förändras är oacceptabelt. Därför måste jag säga att klimatet 
på Jorden är valets viktigaste fråga.

I den rapport som klimatprofessor Johan Rockström, 
tillsammans med ett flertal av världens forskare, presenterade 
i en vetenskaplig tidskrift nu i augusti, slår man larm. Klimatet 
försämras fortare än man beräknat.  

Forskarna pratar om en planetär tröskel, som redan kan vara 
en verklighet vid 2 graders ökning, där en rad omständigheter 
snabbt och dramatiskt kan öka jordens uppvärmning med 
ytterligare flera grader. Då räcker det inte ens med att världen 
är fossilfri.

Vad Väntar Vi egentligen på? Är våra makthavare, och även vi 
själva, så pass gamla att vi kan ignorera klimathotet, eftersom 
vi själva redan har passerat vårt jordeliv, när försämringen av 
klimatet slår till på allvar !

Men Våra ungdoMar, barn och barnbarn då? De har all anledning 
att fråga oss varför vi inte gör allt för att undvika katastrofen. 
Den mycket viktiga organisationen Rädda Barnen kanske ska 
döpas om till Rädda Världen för att rädda barnen. 

Varför inte ändra rösträttsåldern till 15 år. I praktiken innebär 
det en ”flytande” rösträtt mellan 15-18 år. Då tvingas nämligen 
politiker och makthavare ta mycket större hänsyn till 
ungdomars frågor och oro.

Ja, Jag Vet att SVerige är ett litet land i en Stor Värld. Men det 
är inget argument för att sitta still och rulla tummarna. Vi måste 
kunna titta våra barn i ögonen och säga; Jag gör allt som står i 
min makt för att det ska finnas en värld för dig att leva i.

VÄND!     ➭
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Johan Liljefors Made in Vadstena

ViSSt är det loVVärt att samtliga partier i Vadstena kommun är 
överens om att skydda Vättern från gruvbrytning och försvarets 
övningsverksamhet. Men det räcker inte !  Är det rimligt att 
kraftigt öka försvarskostnaderna när miljö- och klimathotet 
vida överträffar krigshotet?

Varför ser vi inte solceller på vart och vartannat tak i Vadstena, 
Ödeshög, Skänninge, Mjölby...? Och för övrigt överallt i 
Sverige?

Vi MåSte ockSå titta på hållbarhet i allt Vad Vi företar oSS. Bort 
från ”slit och släng”, mer vegetarisk mat och börja äta med 
vad årstiderna har att erbjuda. Särintressen kan inte vara en 
prioritet. Bensin, diesel och flygskatt måste vara nödvändiga 
instrument för omställning till mer kollektiva färdmedel. 
Ransonering av flygresor, max en flygresa per familj och år.

Järnvägen måste underhållas och tågtrafik prioriteras. Inte bara 
höghastighetståg utan också möjlighet att välja tåget som 
alternativ i hela landet.

nu Ska Vi VälJa Söndagen den 9 SepteMber. Jag kan inte 
rekommendera vilket parti som din röst ska få. Men en sak vill 
jag ändå att du ska ta med dig till valurnan; Fråga ditt parti vad 
dom tänker göra mot klimathotet, för att RÄDDA VÄRLDEN 
FÖR ATT RÄDDA BARNEN !

PS. Nu landar snart svanen, dvs 
miljömärkningen Svanen,  på Birgittas 
väg 4. Ett stort steg för Alla Format men 
ett litet steg mot klimathotet.  DS
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