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Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet 

11 september!

En framtid att 
längta till
Vår politik grundar sig på tre solidariteter
• Solidaritet med djur, natur, och eko-

systemet.
• Solidaritet med kommande gene-

rationer.
• Solidaritet med världens människor.

Barn och ungdom
• Vi vill att alla barn ska ha möjlighet 

att lyckas och utvecklas i förskola 
och skola. Elever som behöver extra 
stöd ska få det för att uppnå sin fulla 
potential.

• Vi vill satsa särskilt på stöd till barn 
i familjer där det förekommer våld, 
missbruk eller psykisk ohälsa.

• Vi vill att Kulturskolan ska ha ända-
målsenliga lokaler.

• Förskola, 1-6 Skolor och fritidshem 
ska finnas kvar i alla tätorter.

Äldreomsorg
• Vi vill fortsätta att arbeta aktivt för att 

kommunen ska behålla sin position 
som en av landets seniorvänligaste 
kommuner.

• Trygghetsboende ska finnas på alla 
orter, samt Träffpunkter som ger 
möjlighet till samvaro, gemenskap 
och deltagande i fysiska och 
kulturella aktiviteter ska finnas 
tillgängliga.

Allmänna kommunikationer
• Vi vill att kollektivtrafiken utvecklas 

och antalet nattbussar utökas.
• Vi vill förbättra förutsättningarna för 

cykelpendling mellan våra tätorter, 
med en säker passage över väg 44.

• Vi vill medverka till att aktivt driva 
frågan om Kinnekullebanans upp-
rustning och utökad kapacitet, då 
banan är viktig för boende, näringsliv 
och turism.

Miljö och Klimat
• Vi vill bidra till att kommunen 

använder fossilfria energikällor 
används i möjligaste mån.

• Maten som serveras i de kommunala 
verksamheterna ska i första hand 
vara närodlad, ekologisk och etiskt 
godtagbar.

Det goda samhället
• Vi vill värna om en levande kommun 

med god samhällsservice, ett gott 
utbud av företagande, tjänster och 
varor.

• Vi vill att Götene kommun skall 
sträva mot ett samhälle med kultur- 
och fritidsaktiviteter som alla kan ta 
del av.

• Alla som bor i Götene kommun ska 
känna sig inkluderade.

• Vi arbetar för ett nytt badhus.

Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet!

Vårt valprogram för Götene 
kommun 2022-2026

#3 Peter Carlander
#2 Anders 
Johansson

#1 Kirsten Callander 
Junker


