
Program 2015 -  2019 

 

 

Fra venstre Cathrine Fuglestad (2), Alexandra Gjerdrum (5),                     

Erlend Kristensen (1), Camilla Vanessa Askeland (4) og Zain Rage (3)  
 

Miljøpartiet De Grønne Sandnes (MDG) sitt motto er GRØNT, 

NÆRT og BEDRE. Vi ønsker å søke smarte løsninger. Løs-

ninger som viser at grønne og bærekraftige valg er bedre. Vår 

oppgave som politikere vil være å tilrettelegge samfunnet for 

at vi raskest mulig blir et lavutslippssamfunn. Vi ønsker at de 

grønne valga blir de naturlige og enkle å ta, nettopp siden de 

er bedre. 

Vi vil jobbe for å redusere forurensingen og klimautslippene. 

Vi vil arbeide for gode lokalsamfunn med meningsfulle liv. Vi 

verdsetter mer fritid fremfor økt kjøpekraft. Vi vil tilrettelegge 

for miljøvennlige alternativer som sykkel, kollektivtrafikk og 

elbil. MDG Sandnes vil derfor utfordre de andre partiene til å 

tenke nytt og bærekraftig.  

Bli en del av vår framtidsvisjon - Det er din framtid det gjelder. 

 

 

Les mer om våre hjertesaker 

 Fornybar Sandnes 

 Bedre livskvalitet 

 Klimasmart samferdsel 
sandnes.mdg.no 

Listetoppene til bystyre - 2015 -  2019 

BLI MED Å FARGE SANDNES GRØNT  

sandnes.mdg.no


BLI MED Å FARGE SANDNES GRØNT 

«et grønt, nært og bedre lokalsamfunn» 

 

Fornybar Sandnes  

«fornybar økonomi skaper et bærekraftig samfunn» 

 Prioritere grønn næringsutvikling  

 Verne matjorda, støtte økologisk og bærekraftig jordbruk, småskaladrift 
og økologiske andelslag 

 Etablere lokale støtteordninger for fornybar energi og ENØK-tiltak 
 

Livskvalitet 

«glede framfor økt forbruk» 

 Tilrettelegg for urbant jordbruk på bynær jord og i gårdsrom 

 Støtte og tilrettelegge for frivillig arbeid til uløste samfunnsoppgaver  

 Vi ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn med mindre stress 

 Prioritere park og grøntområder  
 

Klimasmart samferdsel på alle områder 

«nye løsninger for trafikkproblemene» 

 Gratis kollektivtrafikk og gratis sykkel på tog, buss og båt 

 Gjenåpne Ålgårdsbanen, egne sykkelvogner og gratis! 

 Elektrisk miljøferje Oanes-Lauvik 

 Overgang til elbusser og elbiler og sammenhengende sykkelveinett 

 Støtte til elsykkelkjøp med 20 %, opptil 5000 kroner  

 Motsatte bompenger for dem som sykler i rushtiden 

 Forlengelse av sykkelstamveien fra Stangeland til Bogafjell som           
sykkeltunell 

 Oppgradering av sykkelstamveien fra Stangeland til Forus til sykkeltunell.  

 Bygge miljøbro for sykkel og buss over Gandsfjorden 

Folkehelse 

«forebygge fremfor helbrede» 

 50 % økologisk og sukkerfri mat og drikke i alle barnehager, skoler, 

kantiner og eldreinstitusjoner 

 Styrke lavterskeltilbudene innen rus, psykiatri og                             

helsesøstertjenesten  

 Rehabilitering og aktivisering i stedet for medisinering 
 

Barnehage -  Utdanning  

«barna er den viktigste investeringen vi har» 

 Prioritere arbeidet med bekjempelse av mobbing 

 Øke trivsel ved å utstyre skolegården for fri lek og aktivitet 

 Krav om at barn prioriteres tildelt barnehageplass i nærmiljøet 

 Støtte gjeninnførsel av skolehager og gi andeler til barnehager i   

økologiske andelslag  

 Bruk av frivillige til bedre skolemiljø  

 

MDG i Sandnes vil jobbe for at Sandnes skal bli en lavutslipps-

kommune så raskt som mulig.  

MDG i Sandnes vil jobbe for at vi får best mulig livskvalitet blant 

mennesker og dyr.  

MDG i Sandnes vil jobbe for at barns, funksjonshemmedes og     

eldres rettigheter og helsetilbud styrkes ved «grønn resept», som 

skaper aktivitet, mening og innhold.   

Valget står mellom grønt eller grått. Stem derfor Grønt! 

Vi vil hverken til venstre eller høyre, men opp og frem! 

 

Les mer på sandnes.mdg.no 

 og Facebook Miljøpartiet De Grønne Sandnes 

sandnes.mdg.no

