VI GÖR HALLSTAHAMMAR GRÖNARE, KOM MED DU OCKSÅ!
Kontakt: hallstahammar@mp.se • Telefon: 070-573 17 82
Bli medlem: www.mp.se/bli-medlem
Topp fyra på kommunlistan:
1. Åsa Kfouri, 51 år, ekonomiassistent,
Hallstahammar
Jag vill att alla kommuninvånare i Hallstahammar
ska kunna få engagerande information om vad
våra skattepengar går till och kunna delta på ett
roligt sätt i besluten. Jag vill kämpa för att våra
resurser ska användas smart på lång sikt,
jämställt och miljövänligt.
Telefon:073-518 88 12
asa.kfouri@mp.se
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2. Peter Ristikartano, 42 år, civilekonom,
Kolbäck
Mina hjärtefrågor är klimat och miljö,
mångfald och jämställdhet, speciellt på
arbetsplatser, samt konsumtion av lycka.
Motto: Miljötekniken finns, använd den!
Telefon: 070-305 18 25
peter.ristikartano@mp.se

Koldioxidneutralt
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4. Abdulmotal Suliman Abdallah, 39 år,
undersköterska, Hallstahammar
Jag brinner för klimat, integration och
jämställdhetsfrågor. Jag vill ha ett samhälle
där alla människor är lika mycket värda.
Telefon: 073-786 50 18
abdulmotal_suliman@yahoo.com

Foto på framsidan av James Jordan.

3. Eleonor Zeidlitz, 39 år civilingenjör
Kolbäck
Mina hjärtefrågor är hållbar livsstil, klimat
och miljöfrågor, alla människors lika värde,
jämställdhet och en skola för alla.
Telefon: 070-573 17 82
eleonor.zeidlitz@gmail.com

Nu förändrar vi tillsammans!
Livskvalité och tid att leva!
Miljö och framtidstro!

Miljö, klimat och framtidstro
Miljö- och klimatproblemen är allvarliga. Vi i Miljöpartiet väljer att
se dessa utmaningar med öppna ögon. Vi vill genomföra
resoluta miljöåtgärder för att vi människor även i
fortsättningen ska kunna leva goda liv. Samhällets
infrastruktur ska uppmuntra oss människor att göra
kloka och hållbara val. Att agera är det som ger oss
människor hopp och framtidstro. Vi kan och vi vill!

Vi människor bildar
samhället tillsammans
Med rätt förutsättningar och trygghet har varje människa en
drivkraft och ett engagemang och kan skapa sig ett gott liv och ta
eget ansvar. Vi människor har behov av att känna oss behövda
och att ingå i en gemenskap. Ett solidariskt och sammanhållet
samhälle kan stå som garant för att alla är en del av gemenskapen
och kan utvecklas. I ett grönt samhälle kan vi känna stolthet över
det vi kan åstadkomma tillsammans och över vår livsstil.
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Livskvalité och tid att leva
Miljöpartiet vill att både planeten och människorna ska må bra
och vara i balans, både nu och i framtiden. Samhället idag innebär
för många ett ökat tempo där många kämpar med att få ihop
livspusslet. Vi behöver fråga oss vad som är viktigt på riktigt?
I svaret på frågan kan vi hitta grunden för god hälsa och ett
gott liv.
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Hallstahammar som geografiskt område är koldioxidneutralt
år 2028 och som kommunorganisation år 2021.
Kommunorganisationen är fossilfri till 2019
Bygga ut gång- och cykelvägar
Minst 70% ekologisk mat till 2022. Servera växtbaserad mat
som grund i skolor och förskolor. Kött och mejeriprodukter
kan utgöra ett tillval. Sprida och informera om matens
betydelse för hälsan och klimatet
Utöka antalet kommunanställda som har 35 timmars
arbetsvecka med bibehållen lön
Jämställdhet – mäta hur resurser fördelas och vidta åtgärder
vid strukturell snedfördelning
Generös mottagning av skyddsbehövande ska känneteckna
Hallstahammar
Minska resursslöseriet och förebygga avfall i kommunens
verksamhet. Successivt skärpta sociala, etiska och
miljömässiga krav ska ställas vid upphandling
Utveckla arbetet för bättre psykisk hälsa, speciellt för barn
och unga
Öka den biologiska mångfalden i kommunen
Förbättra kommunens och invånarnas krisberedskap
och resiliens

För att veta mer om partiets lokala politik,
se fullständigt valprogram:
Hemsida: www.mp.se/hallstahammar
Facebook: @mphallstahammar

