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MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
KLIMA & NÆRING

• Legge langsiktighet og bærekraft til 
 grunn for satsingen på ny nærings-
 utvikling i byen.

• Redusere oljeavhengigheten ved 
 å stimulere til nyskapning innen 
 fornybar energi.

• Gjøre kommunens målsetting om å 
 kutte klimautslipp førende for alle 
 politiske vedtak.

• Jobbe for grønne tak på nybygg og 
 bygg som skal oppgraderes.

SYKKEL & TRANSPORT

• Vedta en ambisiøs sykkelstrategi som  
 gjør Stavanger til en av de beste 
 sykkelbyene i Europa.

• Gjøre det gratis å ha med sykkel på 
 tog og buss.

• Styrke kollektivtilbudet, særlig mel-
 lom bydelene og næringsområdene.

• Gjøre lokal kollektivtrafikk gratis. 
 Viktigst er gratis nattbuss for ungdom.

• Innføre maksimal fartsgrense på 
 40 km/t der hvor sykkel og bil må 
 bruke samme kjørebane.

OMSORG & TRIVSEL

• Tilby løpende barnehageopptak etter 
 at barnet har fylt ett år. Prioritere at 
 søsken får plass i samme barnehage.

• Jobbe for at alle skal få barnehage-
 plass i gangavstand til hjemmet. 

• Styrke undervisningen i kroppsøving, 
 mat og helse, og legge til rette for  
 skolehager,  dyrehold og mer 
 opplæring utenfor klasserommet.

• Styrke kulturskolen, redusere 
 ventelister og holde prisen lav. 

• At sykehjemmene skal være trivelige
 hjem hvor tillit, trivsel og respekt for 
 beboerne står i høysetet. 

TORFINN INGEBORGRUD 
Universitetslektor UiS. 
Bystyret 2011–2015. 
Torfinn er spesielt opptatt 
av klima, transport, jordbruk, 
barnehage og oppvekst.

MICHELLE H FLAGSTAD 
Student. 
Michelle er opptatt av kultur 
og en klimavennlig, frisk 
og grønn by med fokus på 
livskvalitet.

SUSANNE HEART 
Gründer. 
Susanne er opptatt av 
bærekraftig næringsutvik-
ling, ren mat og helhetlig 
helse.

VI TRENGER DIN STEMME



VI TRENGER DIN STEMME

DARIA MARIA JOHNSEN 
Sosionom. 
Daria Maria er engasjert 
i psykisk helse, oppvekst 
og levekår, innvandring og 
integrering. 

KJETIL ENDRESEN 
Bibliotekfullmektig. 
Kjetil er opptatt av 
lokaldemokrati, 
frivillighet, jordvern og 
grønn byutvikling.

SVEIN SKJÆVELAND
Geodatakonsulent.
Svein er opptatt av 
arbeidsmiljø, naturvern, 
friluftsliv og familiepolitikk.

BY & NATUR

• Forby videre nedbygging av matjord 
 og ta vare på det bynære landbruket.

• Skape en grønnere by med flere 
 bilfrie områder, med lekeplasser og 
 parker hvor nyttevekster dominerer.

• Legge til rette for fortetting i sentrale 
 strøk av byen.

• Omregulere gater i boligområdene 
 slik at de blir enveiskjørte med plass 
 til sykkelfelt og gatetun.

• Legge til rette for giftfri dyrking 
 og matvekster i skolehager, parker 
 og kolonihager.

• Innføre et lavterskel arbeidstilbud for 
 tiggere, og øke antallet behandlings-
 plasser innen rusomsorg.

DYREHOLD & MAT

• Støtte økologisk og respektfullt 
 dyrehold i matproduksjonen.

• Gi økonomisk støtte til organisasjoner 
 som jobber med dyrevelferd slik at 
 disse kan drifte mottak og 
 omplasseringshjem for dyr i nød.

• Tilby større andel økologisk mat i 
 barnehager, skoler, sykehjem og 
 offentlige kantiner.

• Legge til rette for utdeling av 
 overskuddsmatvarer fra butikker, 
 kantiner og restauranter til folk som 
 trenger det.



For å laste ned hele programmet vårt, 
gå inn på: stavanger.mdg.no

Følg oss på Facebook:  
facebook.com/StavangerMDG

Bli gjerne medlem: mdg.no/medlem

 
Bidra til vår valgkamp:
kontonr. 1254.05.87823

Ta kontakt med oss på 
stavanger@mdg.no

TENK. NYTT. STEM. GRØNT.
DIN STEMME kan gi 
NYE STEMMER i Stavanger
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Miljøpartiet De Grønnes mål 
er et medmenneskelig samfunn 

i økologisk balanse. 

Økonomien skal underordnes 
sunne, økologiske prinsipper 

og fremme fred og rettferdighet 
både lokalt og globalt. 

Livskraftige lokalsamfunn, 
i hovedsak basert på lokale ressurser, 

er en forutsetning for å nå målet.


