Jag brinner för en grön omställning
till ett hållbart samhälle, på en livskraftig landsbygd och vill agera
lokalt för att påverka globalt.

Toppkandidat!
Andréa Bromhed står etta på Miljöpartiets
valsedel till riksdagen i Gävleborg

Gör du också det?
Kom och hjälp till i kampen för en
klimatsmart och medmänsklig värld!
mp.se/bli-medlem
Läs mer om vår politik på mp.se

Hon är vårt förstanamn på riksdagslistan
för hennes engagemang för en hållbar
miljö, för klimat och människa.
Är det viktigt även för dig?
– kryssa Andréa!
andrea.bromhed@mp.se
facebook: Andrea Bromhed
andreabromhed.blogspot.se

Andréa Bromhed
Val 2018

Andréa Bromhed

Vår planet behöver det, vår inhemska
självförsörjning förutsätter det och våra
barn förtjänar det!

SNABBA FAKTA
Bor:
Hudiksvall
Född:
1981
Gör:
Kommunalråd i opposition
Vill:
Öka självförsörjningen på 		
livsmedel och förnybar 		
energi och att hela landet 		
ska hänga ihop!

Miljöpartiet vill:

Etta på MP:s riksdagslista i Gävleborg

• En offensiv klimatpolitik

Denna sommar var den varmaste vi har
haft sedan mätningarna startade för 260
år sedan och blev den sommar då Sverige
sattes i brand. Förra sommaren regnade
skörden bort för många livsmedelsproducenter.
Extremväder blir vanligare
och gör oss sköra. Därför
måste vi göra någonting åt
det!
Hotet från klimatförändringarna
måste mötas med
vass klimatpolitik.
Miljöpartiet är det
enda partiet som
sätter klimatet först.

- Satsa på 100% förnybar energi och
att skatten för vatten- och vindkraft ska
stanna i de regioner och kommuner där
energin produceras.
- Bygga ihop och bygga ut järnvägsnät för
tåg som går i tid. Dubbelspår mellan
Gävle och Sundsvall så att fler väljer
tåget före bilen och flyget.

Vi vill rusta Gävleborg med mer järnväg och
bredband ända ut till de glesaste delarna
av länet. Med den nya tekniken minskar
avstånden och vi får även bättre tillgång till
vård och annan samhällsservice.
Tåg ska gå i tid och vara billigare än
flyget och vi måste underlätta klimatsmart pendling i landsbygd. Kollektivtrafik
måste byggas ut och trängseln på spåren
ska byggas bort för att ge fler möjlighet
att resa klimatsmart.

• Landsbygden förtjänar mer!

Jag har levt och verkat i landsbygd i större delen av mitt liv. Landsbygden är en
urkraft i den gröna omställningen.
Det är här som den hållbara maten, den
förnybara energin och framtidens bränslen produceras. Men möjligheten att bo
och verka på landsbygden hotas av nedlagd service, dåliga kommunikationer och
uteblivna framtidssatsningar.

”Det är dags att landsbygden
får del av vinsten från det som
produceras här.”
Goda kommunikationer är en förutsättning för vår arbetsmarknad och ett livskraftigt näringsliv.

Miljöpartiet vill:
- Göra om reseavdraget för att underlätta
för landsbygdsbor. Mer pengar ska gå till
landsbygden och mindre till bilpendlare
i storstäderna. Dessutom ska den som
åker kollektivt eller samåker kunna göra
reseavdrag.
- Göra Sverige mer självförsörjande på
livsmedel och inrätta en antibiotikaskatt på importerat kött för att främja
närproducerat och underlätta för svenska
bönder.

