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Klimatkrisen är mänsklighetens 
största utmaning. Ett hållbart 
samhälle är grunden för hela 
vår tillvaro på jorden. Därför 
kommer miljön alltid först.

Karl Johan Nordensten
#2 regionen
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en Jag lovar att vara en politiker som alltid väger in 

miljöaspekten i alla frågor.
 Kultur av alla slag, från opera till spelkultur, är 
en viktig del i vad det är att vara människa. Jag 
vill främja kulturens villkor, inte minst den fria 
kulturen, samt slå vakt om kulturens frihet och 
”armlängds avstånd” till politiken.
 Jag vill även arbeta för en tillgänglig och 
prisvärd kollektivtrafik. De senaste årens 
prishöjningar har nått vägs ände. Vi måste 
hitta bättre sätt att finansiera förbättringar i 
kollektivtrafiken utan att höja biljettpriserna.

Kryssa mig för:
• Hållbarhet och långsiktighet i alla beslut.
• Stark, levande och fri kultur i alla dess former.
• Bättre kollektivtrafik utan ständiga 

prishöjningar.

Läs mer om Karl Johan här! ----->> 



Jag är miljöpartist för att livet
handlar om helheten, både
hur vi ska kunna leva ett gott
liv här och nu, och för att vi
ska lämna en bättre planet till
dem som kommer efter oss.

Carl Forsberg
#3 regionen
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en I politiken driver jag kulturfrågor ur ett 
gräsrotsperspektiv. Vi behöver goda möjligheter 
att både skapa och uppleva konst och kultur. Det 
är faktiskt en mänsklig rättighet!
 Kulturen är ett ekosystem som behöver alla sina 
beståndsdelar. Från kulturskolan och biblioteken 
till de stora scenerna och museerna. Kulturen 
behöver uppvärderas till en naturlig och omistlig 
del av vårt samhälle. Vi behöver förbättra vårt 
arbete med att få kulturuttryck att nå och angå 
fler. I Västra Götalandsregionen vill jag stärka 
konstnärernas möjlighet att arbeta och öka 
medborgarnas tillgång till kultur.

Kryssa mig för:
• 20 års erfarenhet av kulturarbete i ledande 

position
• Ett helhetsperspektiv inom kulturfrågor
• Förmåga att driva igenom förändringar

Läs mer om Carl här! ----->> 



Miljöpartiets tre solidriteter är 
helt vägledande för mig då jag 

känner en stor vördnad för allt 
liv på jorden och vår planet.

Eva Ringdahl
#4 regionen
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en Mitt engagemang i Miljöpartiet de gröna vilar 
på våra tre solidariteter: solidaritet med djur, 
natur och ekosystem, solidaritet med kommande 
generationer, och solidaritet med världens alla 
människor.
 Jag vill värna livet på vår jord genom att 
skapa goda förutsättningar för den biologiska 
mångfalden och vårt ekosystem. För bina som 
pollinerar våra växter, skogen som renar luften 
vi andas och hav och sjöar som är hem för fiskar 
och sjölevande djur.
 Jag vill skapa goda förutsättningar till ett gott 
liv på vår jord för kommande generationer och för 
sammanhållning och lojalitet med världens alla 
människor.

Kryssa mig för:
• Har odlat i hela mitt liv och står jorden och 

allt som växer nära. 
• Vill att vi jobbar mer med förebyggande 

hälsovård för en hållbar livsstil.
• Kultur som når ut till alla i regionen.

Läs mer om Eva här! ----->> 



Jag tror på social rättvisa, där
alla människor är lika värda,
och respekt för djur och natur
är förutsättningen för vår
framtid. Det är därför jag är
miljöpartist.

Roland Wanner
#5 regionen
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en Regionen har funnits i mer än 20 år, det är nu dags
att se de möjligheter som finns i hela regionen.
Alla invånare och verksamheter behöver samverka
för att nå bästa resultat när det gäller att möta
framtidens utmaningar. Tillsammans blir vi
starka.
 Men vi klarar inte allt själva utan behöver
samverka med andra för att nå bästa resultat. Det
kan handla om energieffektivisering, gemensamma 
godstransporter, livsmedelsförsörjning vid kris,
beredskapslager och annan lagerhållning som
exempelvis cirkulär möbelhantering och annan
återanvändning.
 Uppgiftsväxling är ett ledord som skall
genomsyra all verksamhet, med rätt personal på
rätt plats. Uppdragsutbildningar tillsammans
med kommuner och andra regioner kommer att
höja kompetensen bland all personal.

Jag vill:
• Att större delen av personbilsflottan och 

godstransporten sker med elektrifierade 
fordon.

• Att all personal skall känna sig trygga på sina 
arbetsplatser, långsiktig schemaplanering 
behöver genomföras.

• Att det skall synas att Miljöpartiet de Gröna är 
med och fattar viktiga beslut.Lä
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Miljöpartiet är det enda parti 
där människan är likställd 
naturen och djuren. Vi måste 
leva av naturen inte på 
bekostnad av den. 

Tanja Siladji Dahne
#1 Tjörn 
#6 regionen
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en Jag tror på ett hållbarare, grönt folkhem som är 
robustare och enklare. Där vi jobbar mindre och 
umgås mer. Där vi till humana priser kan handla 
lokalproducerade produkter. 
 Jag tror på att människan är en aktiv, kreativ 
varelse som vill och kan ta ansvar. Men hon 
måste ges möjligheter. Därför tror jag på ett 
inkluderande rättvist samhälle.
 Jag vill att vi driver förändring och bygger 
hållbara strukturer i stället för att lindra 
symtom. En väg att gå är i samverkan. Det är när 
vi tillsammans — region, kommun, näringsliv 
och civilsamhälle — vågar satsa på tidiga 
förebyggande insatser som vi kommer få ett 
tryggt, rättvist samhälle att växa upp i.
  Jag kämpar för det, kämpar för att alla skall ha 
likvärdiga möjligheter till ett gott liv.
 Var med och kämpa. 
 Rösta grönt!

Läs mer om Tanja här! ----->> 
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