Et valg for fremtiden stem grønt!
Når Miljøpartiet De Grønne nå for første gang stiller liste i Mandal, får velgerne et nytt alternativ
og de etablerte partiene en utfordring. Miljøpartiet De Grønne arbeider både lokalt og
internasjonalt. Vi er medlem av både European Green Party og Global Greens. Organisasjonene
utveksler ideer, konkrete saker og forskningsrapporter.
Både kloden og kommunen roper på nytenkning og nye politiske redskaper. Gamle ideologier
forsøker å farge seg grønne, men mangler den helhetlige tenkningen som trengs for å lykkes. Vi
ønsker å trenge til bunns i holdninger og levemåte for å sikre et bærekraftig samfunn, og ser på det
menneskelige samfunnet som del av en større helhet.
Vi står utenfor den tradisjonelle høyre/venstre-inndeling i norsk politikk, og
samarbeider på tvers for å få frem våre politiske standpunkt.
Miljøpartiet De Grønne er tilhengere av direkte demokrati og at utformingen av politiske
standpunkt ved lokalvalg skal skje ut fra lokale behov. Vi ønsker at flere politiske saker av
betydning for lokalsamfunnet avgjøres ved folkeavstemning og ikke utelukkende av bystyrene.
Vi må ha en bærekraftig utvikling som et overordnet mål i Mandal. Kvalitet foran kvantitet.
Vi ønsker å ivareta både mennesker, miljø og natur. For Miljøpartiet De Grønne har naturen en
egenverdi som ikke kan måles i penger. Menneskene inngår som en naturlig del av dette økologiske
kretsløp og et godt nærmiljø er av betydning for hver enkelts trivsel og velvære. Miljøpartiet De
Grønne er et lokalt parti med lokale løsninger på de utfordringer og muligheter vi står overfor i
neste valgperiode. Tenk stort, stem grønt!

Våre 10 første kandidater:
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Torgrim Olsen, f. 1959
Uwe Bongsted, f. 1975
Lise Rigmor Hoff, f. 1975
Kenneth Bringsdal, f. 1978
Lars Erik Humborstad, f. 1990
Maja Curkovic-Holte, f. 1979
Jørn-Terje Nøding Gabrielsen, f. 1970
Jack van der Hagen Nørgaard, f. 1982
Karen Ragnfrid Storaker, f. 1948
Endre Drange Thompsen, f. 1982

Ikke til høyre – ikke til venstre – men foran!

MDG Mandal ønsker blant annet:
● Byfornyelse på Malmø: Hensyn til beboernes ønsker,
grøntområder/opprustning av Kvisla og tungtrafikken til
Gismerøya i tunnel.
● Utbygging av sykkelstier: Fra Storaker til Valand, fra Jåbekk industriområde til
Tregde, og fra Mandal til Holum.
● Økt satsing på kollektivtrafikk: Flere Taxus-ruter, flere avganger til Marnardal i
forbindelse med togankomster.
● Opprettelse av en kommunal enøk- og miljøkonsulent som en gratistjeneste
til byens innbyggere.
● Gjenbruksbutikk på Brennevinsmyra.
● Nei til eiendomsskatt.
● Opprettelse av et kommunalt prosjekt for å aktivisere de som faller utenfor
i skolesammenheng, der man skal kunne prøve og feile i "hva man skal bli."
● Leksefri skole.
● Å bytte ut trådløse nettverk med kablet nett i skoler og barnehager: "Føre
var" i forhold til mulige skadevirkninger av stråling.
● Skatepark på Speilen, og at kommunen legger til rette for en midlertidig løsning
fram til dette blir en realitet.
● 100% rensing av Jåbekksvannet: Bevaring av området til glede for allmennheten.
● Punktvern av særlig sårbare biotoper, blant annet Mandalselva med Skarvøya
og Årøy, Rona-kanalen og Lonanvassdraget.
● Verne Furulunden mot videre "urbanisering".
● Sterkere vern av strandsonen og 100-meters beltet.

Kontakt:
E-post:

Uwe Bongsted, tlf 41 55 56 09
Lise-Rigmor Hoff, tlf 47 26 13 53
mandal@mdg.no

Besøk oss gjerne på facebook eller se våre nettsider www.mdg.no

Ikke til høyre – ikke til venstre – men foran!

