
Jag tror på en bättre framtid 
och att Sverige är på rätt väg, 
nu är det bara hastigheten 
som skall öka.

Peter Sögaard
#1 regionen
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en Jag kandiderar för min andra period i regionen. Min 

främsta framgång i den nuvarande mandatperi-
oden är att frågan om rent dricksvatten gjort att 
hanteringen av läkemedel lyfts upp till högsta nivå. 
Nu händer det något. I den kommande mandatperi-
oden kommer jag att bevaka läkemedelsfrågan.

Jag vill:
• minska användandet av de mest miljöstöran-

de läkemedlen
• att regionens upphandling skall ha klimatpå-

verkan som sin främsta ledstjärna
• att regionens skogsinnehav skall inte avverkas 

utan användas för att fånga in koldioxid
• att regionen tar ett större ansvar i arbetet med 

att fasa ut miljöfarliga förbrukningsmaterial.
• öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken.
• att regionen underlättar resandet. Det skall 

var möjligt att till exempel ta med sin cykel på 
resan

• öka möjligheten att motionera i vardagen. Det 
finns ingen effektivare åtgärd för att minska 
risken för välfärdssjukdomar än att röra mer 
på sig — den möjligheten skall underlättas 
överallt alltid.  

Läs mer om Peter här! ----->> 



#2 Regionen

Madeleine Jonsson



Jag är miljöpartist därför att 
klimatet är vår tids viktigaste 
fråga. Vi har bara en planet och 
den måste vi ta hand om.

Jonas Blomster
#1 Grästorp 
#2 regionen
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en Jag vill driva frågorna om det gröna 
samhällsbygget. Klimatet är vår tids viktigaste 
fråga och vi måste agera nu. Därför vill jag i 
regionen arbeta för mer och bättre utbyggd 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är det som gör 
att landsbygden kan nyttja servicen i städerna, 
och städerna kan nyttja lugnet och naturen på 
landsbygden. 
 I kommunen vill jag driva det gröna 
samhällsbygget, där samhället designas för 
människans behov och inte bilens. Bygga mer 
bostäder för våra innevånare samt arbeta för att 
kommunen ska driva klimatfrågan seriöst.

Kryssa mig för:
• Mer och bättre utbyggd kollektivtrafik.
• Ett grönare samhällsbygge som fokuserar på 

människan.
• Ett Grästorp och Västra Götaland som sätter 

miljön först.

Läs mer om Jonas här! ----->> 



#4 Regionen

Marianne Bonnevier
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