
Karin Jansson
”Jag vill värna 
klimat, biologisk 
mångfald och 
medmänsklighet 
i Ljusdal”

Kristoffer 
Kavallin
”Människan 
ska dansa med 
naturen. Föra och 
följa, inte bara 
domdera”

László Gönczi
”Ge omsorgen chans att utvecklas!”

Milva Jansson 
”Solidaritet är möjligt - skärp oss!”

Anna-Karin Cavallin
”Den skatt vi betalar till kommunen 
ska användas klokt och rättvist”

Joanna Kopczynska
”Som Loosbo vill jag göra upp med 
myten om att MP:s politik missgynnar 
landsbygden”

Solidaritet med djur, natur  
och ekosystem.

Solidaritet med kommande 
generationer.

Solidaritet med världens  
alla människor.

 • Tillväxt tömmer jordens resurser
 • Medborgarlön mot fattigdom för frihet
 • HBTQIA+rättigheter är självklara
 • Naturen behöver en röst
 • Värna den biologiska mångfalden
 • Nej till kärnkraft och NATOs kärnvapen
 • Energi ska vara förnyelsebar

På vår hemsida kan du läsa mer om vår 
politik och se hela vårt lokala program.
mp.se/ljusdal
ljusdal@mp.se
facebook.com/mpljusdal
instagram.com/mpljusdal

Tänk grönt
rösta MP

Vill du veta mer?

Våra kandidater Miljöpartiets idé

LJUSDAL



Olikheter berikar! Miljöpartiet i Ljusdal 
vill öka möjligheten för alla att vara 
delaktiga i samhället.

Mer resurser behövs i omsorg och 
skola. Äldres välbefinnande ska sättas 
i centrum. Barn och ungas framtidstro 
och psykiska hälsa ska prioriteras. Alla 
ungdomar ska ha en framtid i Ljusdal.

”Människan är en kreativ och empatisk 
varelse som vill och kan ta ansvar. Vi vill ge 
näring till människans positiva kraft och 
skapa möjligheter för alla att utifrån sina 
unika förutsättningar kunna bidra till ett 

bättre samhälle.”

 • Små självbestämmande 
personalgrupper

 • Förkortad arbetstid
 • Rimliga schemalösningar
 • Öka allas möjligheter att påverka  

sin skola, vård och omsorg

Färila, Järvsö, Loos, Ljusdal, Ramsjö 
och alla våra mindre orter - ska 
utvecklas, inte avvecklas! På olika 
håll i kommunen har vi fantastiska 
eldsjälar som hellre ägnar sig åt 
samhällsutveckling än att försvara 
verksamheterna mot nedläggningar.

”Tänk helhet! Allt kan inte mätas i kronor 
och ören. Nedläggning av skola eller 

omsorg på en liten ort kan få förödande 
konsekvenser för hela byn. 

Lokalbefolkningens intresse och 
engagemang är ovärderligt.”

 • Nej till central högstadieskola
 • Kollektivtrafik i hela kommunen
 • Se småskaliga skolors möjligheter
 • Stoppa tankarna på en gemensam 

Hälsingekommun
 • Behåll Slottegymnasiet i Ljusdals regi

Ta klimat och biologisk mångfald 
på allvar! Det behövs en rättvis 
fördelning och en hållbar användning 
av planetens ändliga resurser.

Fred skapas inte med krig och vapen. 
Människor på flykt ska ges fristad och 
finna trygghet i Ljusdal.

”Ljusdal har en storslagen och vacker natur. 
Ta vara på det som är friskt och ta ansvar 

för det som är förstört! Det ska gå att andas 
luften, dricka vattnet och gå barfota. Den 

biologiska mångfalden ska bevaras.”

 • Inga kalhyggen
 • Värna våra stränder
 • Balanserad vindkraft
 • Elbilar till hemtjänsten
 • Solceller på kommunens tak
 • Flyktingar ska känna sig välkomna
 • Avverka inte kommunens gamla träd

Svanenmärkt trycksak, 3041 1011
Bok & Tryck AB • Bollnäs

Hela människan Hela planetenHela kommunen


