
Vi är Miljöpartiet de Gröna 
 
I 40 år har vi arbetat för solidaritet med 
människor, djur, natur och framtida 
generationer.  
 
Vi vill se ett Sundsvall där alla skolor är 
bra skolor och arbetslivet bidrar till att 
människor mår bra. I ett grönt Sundsvall 
växer trygga barn upp med framtidstro. 
Vi får vår energi från sol, vind och vatten och 
förbrukar inte mer resurser än naturen tål.  
 
Vi behöver ställa om genom att snabbt 
minska alla utsläpp och samtidigt skydda 
kommunen mot extremväder och andra 
kriser. När vi ställer om för en hållbar 
framtid gör vi samtidigt Sundsvall till en 
mer attraktiv kommun med fler intressanta 
jobb och bra skolor. Sundsvall ska som 
industristad vara ett nav i regionens 
hållbara tillväxt.  

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. 
Mycket behöver göras på kort tid - din 
gröna röst har aldrig varit viktigare.  
 

Alla ska med 
när Sundsvall 
ställer om

SUNDSVALL

Miljöpartiet de grönas  
främsta företrädare i Sundsvall

Johanna Thurdin

Josefin Johansson

Johanna Simonsson

Rösta på Miljöpartiet! 
I Sundsvalls kommun 
i region och riksdag! 

 



Vi vill
🏡  behålla de små förskolorna och stoppa  
       övergången till jätteförskolor 

🚸  återstarta ungdomsrådgivningen, vi tar  
       ungas psykiska hälsa på allvar 

🚴� bygga ut gång- och cykelvägar till ett riktigt 
          bra alternativ till bilen 
 
🚓 skapa trygghet och bekämpa kriminaliteten,  
      på kort sikt med fler poliser, på lång sikt  
      måste vi fånga upp unga och och lotsa mot  
      jobb istället för kriminalitet 
 
🎓 ge lärare tid och resurser att undervisa och  
      minska administrationen 
 
🐎 rusta upp ridanläggningarna, det är viktigt  
     med fritidsaktiviteter för både tjejer och killar  

🎼🎭 🎨 förstärka kulturskolan  
 
� �  förbättra arbetsmiljön i äldrevården och  
           anställa fler sjuksköterskor 
 
🚗 fasa ut kommunens fossilbilar till 2025 
 
🎛  införa 35-timmarsvecka för  
       kommunanställda 

Vi vill
🌲 bruka kommunens skog klimatsmart utan 
      kalhyggen  

✈  sluta subventionera Midlanda, kommunen  
       ska inte äga en flygplats

🏚  bygga nya hus i trä, för minskad  
       klimatpåverkan  
 
☀  installera solceller på tak, inte på naturmark 
 
🍴 🍲 stärka civilförsvaret med bra krisledning, 
            skyddsrum och förråd av mat och medicin 

🌱 bevara åkermarken från exploatering, den  
      behövs för matproduktion  
 
💚 förbättra möjligheten att bo på landsbygden,   
      med bättre busstrafik, trygg samhällsservice  
      och nya jobb inom turism 

⚠  att gifttunnorna i havet saneras 

🚆 att bygget av E14 förbi Huli eller Bosvedjan  
      ska stoppas, satsa på Ostkustbanan istället 
 
🚌 förbättra busstrafiken 

🌬  bygga vindkraft med hänsyn, helst till havs 

Ett grönt Sundsvall - för en framtid att längta till!

Läs mer om all vår politik på 
 www.mp.se

Gör din egen koldioxidbudget: 
www.klimatfardplan.se 

SUNDSVALL


