
VI KANDIDERAR TILL ORUST KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Kia 2. Martin 3. Ulla

4. Susanne 5. Sven 6. Fanny

Under mandatperioden har Miljöpartiet på Orust varit 
med och styrt utvecklingen...

från ganska bra till topplacering som skolkommun
från 29% ekologisk mat i kommunens kök 2014 till 48% idag
från all omsorg centralstyrd till intraprenad som alternativ
från snack till verkstad - Ungdomens hus
från deltid till möjlig heltid
från lån till egen finansiering av investeringar
från stora lokalproblem till ett av Sveriges kommuners bästa 
fastighetsbestånd 

Och nu vill vi gå vidare... Läs våra hjärtefrågor!

VAR STOLT  -  ORUST ÄR EN FANTASTISK KOMMUN
Nu

  7. Sten-Inge Kedbäck
  8.  Kristina Svensson
  9.  Christer Hellekant
10. Marie Hedberg
11. Kjell Dahlberg
12. Peter Aidantausta
13. Christian Werner
14. Lotta Karlberg

Samhällsinformation
till alla hushåll

på Orust



 Nu

MILJÖPARTIET PÅ ORUST VILL. . .
... ha integration, mångfald och könsfrihet
Vi välkomnar alla människor som en resurs i 
samhället och ska erbjuda boende, utbildning 
samt sociala kontakter.

... stödja kollektivt resande                    Vi ska - 
•arbeta fram lättillgängliga, lokala lösningar för 
kollektiva färdsätt och transporter.
• knyta  ihop cykelbanorna mellan tätorterna, 
se cykeln som ett självklart transportmedel.
• ha en bro mellan Svanesund och fastlandet.

...ha en hållbar upplevelseturism/ekoturism
 i samklang med naturen samt ett aktivt för-
eningsliv.                                                      Vi ska - 
• utveckla Ålgård
• stödja mathantverk
• ha näringslivet involverat
• satsa på kulturen, Orusts unika historia, 
Bohuslänsk tradition, lyfta konstnärer och 
musiker.

... ha ett hållbart Orust och 
en miljöambassadör.                                Vi ska -                                                   
• stödja miljövänlig energi från nya hållbara 
tekniker för ett klimatneutralt Orust.
• ha en fossilfri energi- och transportsektor.
• ha en miljöambassadör inom kommunen för 
att stödja anställda och kommuninvånare i om-
ställningen till ett hållbart samhälle.
• maximera ekologisk och närproducerad mat 
på boenden och skolor.
• ha en cirkulär ekonomi, satsa på återbruk. 
• ha ett hållbart byggande, markanvisningar 
särskilt för att bygga hållbart, satsa på trähus.

..uppmuntra företagandet på Orust    Vi ska -
• ha bra fysisk- och IT-infrastruktur för företag.
• ge bra service och ha företagshotell, det ska 
vara lätt att etablera sig på Orust.
• stödja samarbeten, inspiration, kommunika-
tion, kompetensförsörjning, gärna över kom-
mungränsen.

... ha extra stöd till de som behöver    Vi ska -
• bygga ut familjecentralen.
• arbeta förebyggande med tidiga och förebyg-
gande insatser för familjer, barn och unga samt 
äldre.

... ha boenden i olika former                  Vi ska -
• utveckla Stiftelsen Orustbostäder och erbjuda 
boenden i olika former.
• ha boende för alla åldrar, med rimliga hyror.
• erbjuda varierat boende med närhet till stöd 
och service för dem som behöver.

... ha IT i framkant                                     Vi ska -
• ha moderna och hållbara lösningar.
• IT är en självklarhet inom skola, vård och
omsorg och näringsliv, .

• VILL DU VETA MER :  www.mp.se/orust        

Miljöpartiet de gröna på Orust

... ha en invånardialog                              Vi ska -
• ha en vald kommunal beredning (arbets-
grupp) som arbetar med medborgardialogen.
Alla invånare ska veta hur och när de kan kom-
ma i kontakt med kommunens anställda och 
politiker under året.

... satsa på personalen
• höja statusen på kommunala arbeten. 
Framtidens personalbehov kräver bättre förut-
sättningar och arbetsmiljö samt en utvecklad 
rekryteringsprocess. 

Vi ska - 



Kia Nordqvist      projektledare/kulturarbetare
Orust,                                       5:a på regionlistan

VÅRA KANDIDATER TILL REGIONEN

Vi kan alla påverka framtiden genom de val vi gör. Själv försöker jag göra det 
i det lilla genom det jag handlar (eller väljer att inte handla), hur jag transpor-
terar mig, när jag återvinner, vad jag äter mm. Som politiker i regionen och 
lokalt vill jag arbeta för en stark GRÖN politik och hållbar utveckling i Västra 
Götaland. Ett gott liv på landsbygd och i stad där möjligheten finns för kloka 
hållbara transporter, närsjukvård och en bredd på kultur och service. Där finns 
stora möjligheter till GRÖNA jobb inom t.ex. miljöteknik, förnybar energi, mari-
na näringar, återvinning, livsmedel och förädling. En hållbar turism och cykeln 
som en möjlighet att ta tig runt i regionen.
Vi skall satsa på kulturen som är en allt viktigare aktör i samhällsutvecklingen.

Sven Olsson,  undersköterska
Orust,         6:a på regionlistan

SATSA PÅ
FRAMTIDEN
RÖSTA GRÖNT Nu

Växte upp på ett lantbruk så det känns självklart med hushållning, återvinning 
och kretsloppstänkande. Jag upplevde både den vackra idyllen och det hårda 
arbetet innan jag till sist fick se avvecklingen.
• Utveckla vårdcentralerna    
• Mer resurser till psykiatrin  
• Utveckla och värna kulturen  
Det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i vår vackra glesbygd. Sång, musik, 
dans, böcker, konst, byggnader, stigar och trädgårdar är kultur för mig. Kultur 
är verklig friskvård som får oss att må bra. Vi måste kämpa för vår fria kultur 
och vårt fria demokratiska samhälle.

 NuFRAMTIDEN
TILLHÖR ALLA

SE TILL ATT DEN 
BLIR HÅLLBAR

• Bättre kollektivtrafik även i glesbygd
• Fler gång- och cykelvägar
• Hållbar turism ger lokala arbeten

Nu har vi gröna varit med och styrt i Västra 
Götalandsregionen i åtta år och vi ser att vårt 
arbete har haft effekt. Regionen satsar historiskt 
mycket på kollektivtrafiken och har idag ett helt annat 
hållbarhetsperspektiv. Vi söker ditt förtroende för att 
fortsätta vårt arbete.

En hållbar utveckling
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Västra Götaland 
måste gå från slit och släng till en mer hållbar utveck-
ling där ekonomin bygger på ett kretslopp. Vi vill minska 
konsumtionen, resursförbrukningen, nedskräpningen 
och avfallet. 100 % förnybar energi ska vara självklart. 
Vi vill också slå vakt om den sociala hållbarheten.

Det skall vara
• Enklare att resa hållbart, en utvecklad kollektivtrafik
• Minskade klyftor och stärkt folkhälsoarbete

Det utvecklar
• Närturism/upplevelser ger ”gröna” arbeten och 
värnar miljön

Det skall finnas
• En tillgänglig och stärkt barn- och ungdomspsykiatri
•  Jämlik vård och extra insatser på att stärka kvinnors
hälsa.
• Förbättrad sjukvårdsrådgivning genom IT-tjänster
• Kultur närmare människan 
• Stöd till starkare kulturliv som är demokratiskt fritt 
från politiken
• Sommarkort i kollektivtrafiken, ett regionen runt-
kort som gäller för alla, till priset ca: 900 kr.
• Möjlighet att ta med cykeln på bussen

Har du frågor eller vill veta mer? 
mp.se/vg

facebook.com/mpvast
instagram mp_vg

vastra.gotaland@mp.se

MILJÖPARTIET PÅ ORUST VILL. . .



   VÅR KANDIDAT TILL RIKSDAGEN

LIVSKRAFT - IDAG 
OCH I FRAMTIDEN

Jag är en naturvetare förankrad i verk-
ligheten och som agerar utifrån kun-
skap och erfarenheter. 
Ett levande hav, livskraftig landbygd och 
en rättvis värld står på min agenda. Jag 
är marinbiolog i grunden och det var 
kärleken till havet som gjorde att jag tog 
steget in i politiken. Det är där vi kan 
förändra på riktigt. Jag är stolt över att 
vara med i ett parti som alltid kommer 
att prioritera klimat och miljö framför 
stora skattesänkningar. Arbetet med 
att steg för steg ställa om Sverige till ett 
hållbart samhälle har bara börjat. 
Det arbetet vill jag vara med och driva 
under nästkommande mandatperiod.                                                                          

Emma Nohrén          marinbiolog              
Lysekil,             2:a på riksdagslistan
riksdagsledamot, 
talesperson för landsbygdspolitik

Nu
Klimatet kan
inte vänta

”Genom att tillsammans arbeta för ett Sveri-
ge som håller ihop, där demokratin fortsätter 
stå stark, tar vi ansvar för de som banat väg 
före oss, för oss alla som lever här idag och för 
de som kommer leva i vårt land i framtiden.”

Alice Bah Kuhnke

Bli medlem
snabbt & enkeltvia sms
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Klimat. Barnens framtid står på spel. 
Vi vill göra det enklare att vara miljö-
vänlig. Klimatfrågan är en av vår tids 
största utmaningar. De beslut vi tar nu 
är avgörande för planeten och kom-
mande generationer. 

Miljö. Miljöpartiet vill ha en hållbar 
värld där alla kan leva goda liv. Vi tar 
ansvar för kommande generation. Vi 
vill skydda skogen, haven och den bio-
logiska mångfalden. Vi vill satsa på eko-
logisk mat, förnybar energi, hållbara 
transporter och grön ekonomi.

Skola och utbildning. Varje barn ska 
få en ärlig chans. Därför vill vi ge elev-
erna mer tid med sina lärare, lärarna 
högre lön och fler anställda omkring 
sig. Miljöpartiet vill utveckla den svens-
ka skolan genom tidiga insatser, bättre 
villkor och öka jämlikheten mellan och 
i skolorna.

Migration och lika rätt. Miljöpartiet 
har en vision om en värld utan gränser 
där alla kan flytta, men ingen kan tving-
as fly. Verkligheten är idag långt från 
vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Miljöpartiets grundteser
* solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* solidarietet med kommande generationer
* solidaritet med världens alla människor

www.facebook.com/miljopartiet
www.mp.se


