Vi har koll
NAMN
LJUSDAL

Våra gröna politiker granskar
handlingar, håller ordning och
fokuserar på sak. Vi pekar på
när miljön är bortglömd och
tar frågor om solidaritet och
klimat på allvar.
Kristoffer, Ingalill och László kandiderar till kommunfullmäktige.
Där vill de jobba för klimat, miljö och rättvisa.

Ingalill Fahlström
Ingalill har kvalitetsutveckling i landets kommuner som
arbete och bättre kvalitet i Ljusdal som fritidssysselsättning.
”Politik är inte bara att vilja,
man måste även göra något ”
ingalill.fahlstrom@gmail.com

László Gönczi
László är mångsysslare. Gillar kultur och att rädda världen.
“Tillväxtjakt och storskalighet utarmar
Jorden och landsbygden.”
laszlo@ljusdal.se

0702 - 21 73 12
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Kristoffer Hansson
Kristoffer gillar löpning och är engagerad i frågor
som rör funktionsnedsättning och skolan
“Det är viktigt för mig att se kritiskt på
politiken och samhället”
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Utsikt från vindkraftsparken på Svartvallsberget

kristoffer.epost@gmail.com

Karin Jansson
Karin är etta på landstingslistan och tvåa på
riksdagslistan.
“Jag tror på fullt allvar att det går att
skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor
och förtryck — men visst är det svårt?”
karin.jansson@mp.se

076 - 10 95 879

karin.jonex.info

På riksdagslistan står dessutom David Wahlund på plats 7 och
Kristoffer Hansson på plats 12. Kristoffer står även på landstingslistan på plats 9.

Du kan hitta oss på
Facebook och mp.se/ljusdal
Tryck: Miljötryck
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Ljusdal är vackert och rikt
Ljusdals verkliga attraktionskraft ligger i natur,
trygghet och goda mellanmänskliga relationer.
Vi är stolta över vår vackra natur och vill stötta
satsningar på naturturism. Vi vill rusta
vandringslederna, utveckla fisketurismen, visa
skogarna, bygga fler gång- och cykelleder.
Detta ger arbetstillfällen i kommunen och
fantastiska upplevelser.

Bioenergi ger jobb – Bränta
Ljusdal är rikt på skog. Svenskt energisystem
behöver tillförsel av bioenergi. Vi prioriterar
Bräntaområdet. Där skulle bioenerginäringen
kunna lasta om och utvecklas.

Vår människosyn
Vi tror att människan mår bra av att vara aktiv,
skapande och ansvarstagande. Vi vill forma
samhället så att dessa egenskaper stimuleras.
Solidaritet med medmänniskan och naturen
hör ihop. I miljöpartiets samhälle är arbetstiden
kortare och löneklyftorna mindre.

Köplada, Nej tack!
Varken jorden, Ljusdal eller Östernäs behöver
en köplada till. Istället vill Miljöpartiet värna
om framtiden genom att fokusera på helheten,
ekologi och människorna.

Hållbara resor
Goda livsvillkor

Mat är viktigt

Vi vill motverka att människor lockas bort till
storstäder. Det handlar inte om att bygga nya
energislukande sporthallar eller större skolor
utan om att hålla hög kvalitet i kommunens
kärnverksamheter. Vi vill därför satsa på bra
vård, skola och omsorg. En bra bredbandsutbyggnad möjliggör distansarbete och samtidigt
åtnjutande av det goda livet som vår kommun
kan erbjuda.

Lyssna på barnen
Kommunen ska följa Barnkonventionen. Kommunen ska bli bättre på att ta tillvara barn och ungas
synpunker och upplevelser innan beslut fattas.

Mat handlar om så mycket mer än kronor och
ören. Den mat som serveras till barn, äldre och
funktionsnedsatta ska vara ekologisk och lokalt
odlad eller rättvisemärkt. Detta gynnar såväl de
som producerar som de som äter. Vegetarisk
mat belastar jorden mindre och ger en lägre
klimatpåverkan så vi vill införa en köttfri dag i
skolorna. Vi vill att mat ska lagas på plats.

Ta miljön på allvar
Vi vill fortsätta vara pådrivande i kommunens
miljöarbete. Det finns mycket kvar att göra.
Miljömål, naturvård, kemikalier, sopor,
biologisk mångfald och klimat är exempel på
viktiga frågor. Kommunen som konsument
måste bli bättre på att handla ekologiskt.

Rättvisa mellan kommundelarna
Vi vill fördela investeringar rätt och vist mellan
kommunens olika delar och inte satsa allt i
Ljusdals centrum. Fördelningen skall följa och ta
tillvara det unika och viljan hos invånarna på varje
ort.

Varmare omsorg
Vi värnar de äldres och de funktionsnedsattas
rätt att bestämma i sina egna liv. Utevistelse och
växande grönt stärker livskrafter och ska finnas
tillgängligt för den som vill ha det.

Låt kulturen blomstra
Kultur är en viktig del av livet. Den ska visa sitt
brokiga väsen och finnas i hela kommunen.

Skattehöjning – om nödvändigt
Avfall - en nyttig resurs
Vi vill att sopmängden ska minska. Det ska vara
lätt att göra rätt. Kompost ska hanteras och
biogas bör produceras i Ljusdals kommun.

Stoppa uranbrytningen
Uranbrytning är ett av kärnkraftens värsta
miljörov. Vi vill inte ha den. Stoppa brytning
innan den startas.

Med nuvarande regering och kommunledning har
ekonomin gått i baklås. Både skola och omsorg
dras med stora brister. Om situationen inte ändras
föreslår vi skattehöjning.

Nej till tillväxt – omfördela
Nuförtiden vet man att jordens resurser är
begränsade. Ekonomisk tillväxt är ohållbart. Vi vill
ställa om samhället och omfördela resurser till de
utsatta och till ekologiskt hållbar konsumtion.

Ljusdal är en viktig knutpunkt för kommunikationer. Vi vill utveckla tåg och bussresandet. Bilen
behövs på landsbygd men inte där tågen går.

Levande skolor i hela kommunen
Vi vill inte att skolor ska drivas i vinstsyfte. Men
vi värnar om fria skolor och elevers och föräldrars
rätt att välja skola och barnomsorg. Självständiga
enheter är livskraftiga och främjar engagemang
och kreativa lösningar.
Vi tar helt avstånd från idén om en enda
gemensam kommunal högstadieskola.

Tillgänglig sjukvård
Befolkningen i Hälsingland behöver minst ett
sjukhus med full kapacitet. Vi vill att psykologer
och andra specialister ska åter börja ta emot i
Ljusdal.

Vi bryr oss om personalen
När personalen trivs minskar sjukskrivningarna.
Vi vill införa friskvård värd namnet. Medlevarskap
och pedagogiska måltider är bra inslag i verksamheten för personal, elever och brukare. Vi vill att
kommunens ska återinföra flexavtal i omsorgen
men det ska ske på de anställdas villkor.
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