Et valg for fremtiden stem grønt!
I 1979 stilte Kristiansand by- og miljøvernliste til valg for første gang. Seks representanter ble innvalgt, og
grønne ideer har siden vært en del av det politiske bildet i Kristiansand. Etter at Miljøpartiet De Grønne ble
stiftet som et landsdekkende parti i Norge i 1988, var det naturlig å stille til valg under dette partinavnet.
Partiet har fått velgernes tillit ved hvert kommunevalg, og har således hatt en sammenhengende
representasjon.
Miljøpartiet De Grønne arbeider både lokalt og internasjonalt. Vi er medlem av både European Green Party
og Global Greens. I våre organisasjoner utveksler vi både ideer, konkrete saker og forskningsrapporter.
Både kloden og kommunen roper på nytenkning og nye politiske redskaper. Mange gamle og utslitte
ideologier prøver å farge seg grønne, men de kan ikke lykkes uten helhetlig tenkning. Vi må trenge til bunns
i holdninger og levemåte hvis vi skal sikre et bærekraftig samfunn for våre etterkommere.
Miljøpartiet De Grønne er partiet for de velgerne som ikke bare vil flikke på gamle løsninger, men som vil
ha grunnleggende endringer til beste for fellesskapet. En grønn stemme er en stemme for fremtiden og
handlingsrettet politikk!

I løpet av de senere årene har vårt parti bidratt til å oppnå:











En ambisiøs klima- og energiplan.
En helhetlig plan for utbygging av gang- og sykkelvegnettet.
Dyrevern som et eget tema i kommunens handlingsprogram.
Innføring av renseanlegg på Flekkerøya.
En strategi for etisk handel i kommunen.
Mer økologisk mat på kommunale institusjoner.
Bruk av miljøvennlige byggematerialer.
Lansering og debatt om vårt forslag om gratis buss i Kristiansandsregionen.
Bygging av gangbroer på Dønnestad og Foss.
Strengere kontroll med forsøpling.

Våre 10 første kandidater:
1. Hans Petter Horve (33), godsekspeditør, Mosby
2. Benedichte Kaarikstad, (25), student, Gimlekollen
3. Petter Bjørnstad (37), steinerpedagog, Kvadraturen
4. Henriette Falkum (30), kulturarbeider, Hellemyr
5. Erlend Haukland (31), it-programmerer, Randesund
6. Kathrine Halvorsen (30), lærer, Randesund
7. Kristian Landmark (30), regissør/manusforfatter, Kvadraturen
8. Kristine Jacobsen (18), student, Vågsbygd
9. Lars Holtan (34), doktorgradsstudent filosofi, Eg
10. Birte Simonsen (63), dekan, Kvadraturen

Hans Petter Horve

Ikke til høyre – ikke til venstre – men foran!

Tenk stort – stem grønt!
I neste valgperiode vil vi blant annet arbeide aktivt for:

Miljø og grønn byutvikling












Innføre en forsøksordning med gratis buss i Kristiansandsregionen.
Opprette flere ruter med lokaltog i Kristiansandsregionen og Agder.
Tilrettelegge for en fremtidig bybane.
Skrinlegge planer om parkeringshus under Torvet.
Bevare Odderøya for allmennheten – gå imot bygging av boliger og næringsbygg.
Redusere biltrafikk og luftforurensing i sentrum.
Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig drivstoff (hydrogen, el-biler m.m.)
Utvikle byøkologiske løsninger.
Motarbeide nedbygging av dyrket/dyrkbar mark og industrialisert landbruk.
Stimulere til mer økologisk landbruk.
Bevare strandlinjen og grøntarealer for allmennheten.

Barn- og unges oppvekstvilkår









Mindre tester – mer trivsel og læring.
Økte bevilginger til skole og barnehage.
Fleksible og billigere barnehage- og SFO-tilbud.
Opprettholde to barneskoler på Mosby/Torridal.
Selvstyrte ungdomskafeer.
Styrke fritidstilbudet for barn og unge i den enkelte bydel.
Flere kommunale boliger.
Utbygging av UNGBO-boliger med grønn profil.

Dyrevern





Økt fokus på dyrevern og dyrevelferd.
Sikre nedleggelse av pelsdyrnæringen på Sørlandet.
Økonomisk støtte til hjelpesentre for hjemløse dyr.
Tilskudd til kastrering/sterilisering av katter.

Andre saker










Økt folkelig innflytelse – innføre folkeavstemminger i lokale saker.
Styrking av hver enkelt bydel/utkantstrøk og deres nærmiljøfunksjoner.
Økt boligbygging i bydelene Tveit, Justvik og Mosby.
Bedre rammevilkår for lokale kulturformål og frivillig organisasjonsarbeid.
Økt bruk av omsorgslønn.
Ingen konkurranseutsetting eller privatisering av grunnleggende offentlige tjenester.
Innføre rett til heltidsstilling i helse- og sosialsektoren.
Innføre en forsøksordning med tannpleien inn under trygdesystemet.
Ingen oljeleting i Skagerrak.

Oppdaterte nyheter og hele valgprogrammet finnes på våre nettsider mdg.no og mdg.no/vestagder.

