Jag tror på allvar att det går att
skapa en värld utan miljöförstöring,
fattigdom och förtryck. Gör du?

Karin Jansson
Överst på Miljöpartiets valsedel till region
Gävleborg

Kom och hjälp till i kampen för en
klimatsmart och medmänsklig
värld! Du behövs!
Bli medlem- du kan förändra!
mp.se/bli-medlem

Många tror att en okryssad valsedel är
en röst på förstanamnet, men så är det
inte.
Så vill du se mej som etta
– kryssa mig gärna!

Kontakt

Läs mer om
vår politik på
mp.se/gavleborg

E-post:		 karin.jansson@mp.se
Tfn: 			
072-505 71 14
Facebook: 		
Karin Jansson MP
Blogg: 		
Digital valstuga:

karin.jonex.info
karinsvalstuga.se

Val 2018

Karin
För 35 år sedan flyttade jag från Uppsala
till Färila. Jag var då 27 år och ville förändra världen. Sen dess har jag odlat jorden,
jobbat på Solgårdens äldreboende och
deltagit i kommunal, regional och rikspolitik på olika sätt.
De 6 barnen har växt upp och flyttat söderut. Kvar på gården är jag, min man, hönsen, höet och grönsakerna. Jag är sedan
2015 miljöpartistiskt regionråd och ordförande i Region Gälveborgs Hållbarhetsnämnd.
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Timmestrafik på järnvägen

Kollektivtrafik ligger mej varmt om
hjärtat. Från och med december kommer
det att finnas tågavgångar varje timme
på länets järnvägar. Jag är stolt över att
vi lyckats åstadkomma det. Tåg är det
mest energieffektiva sättet att resa. Men
även bussar behöver rulla i de delar som
inte nås av tåget. Och Närtrafiken för
de som bor långt ifrån kollektivtrafik ska
utvecklas i hela länet.

Jag vill se ett grönare
Gävleborg
• Fossilfritt Gävleborg
Klimatförändringarna är här och nu: MP tar
miljö och klimat på allvar. För att samhället ska fungera helt utan fossila bränslen
och kärnkraft måste energianvändningen
minska och den förnybara energiproduktionen öka. Det ska vara lätt att göra rätt:
tanka fossilfritt, minska energianvändning
och att producera förnybar energi

• Hälsa och tillgänglig sjukvård på
individens villkor

MP i riksdagen

Jag står som nr 5 på miljöpartiets riksdagslista i Gävleborg. I riksdagen vill jag vara en
röst för klimatsmarta beslut, medmänsk¬lig flyktingmottagning och medborgarlön.
Jag är mot vapenexport och när¬mande
till NATO

MP i Ljusdal

Jag står som nr 4 på om fyra på miljöpartiets lista till kommunfullmäktige i Ljusdals
kommun. I Ljusdal vill jag driva på klimat
och miljöarbetet i Ljusdal och samtidigt
värna omsorg och skola

Sjukvården behöver bli bättre på att se
hela människan och på att möta, inte
mota individen. Olika vårdgivare behöver
samarbeta mera med individen i centrum.

• Kultur för alla i hela länet
Kultur och natur stärker människors hälsa och livskvalitet. Genom kultur möts
människor över åldersgränser och språkbarriärer. Alla barn ska ha möjlighet att
uppleva och skapa kultur.

Vår symbol är mas
krosen
därör att den är gu
l som
solen, går att äta oc
h dricka
men betraktas som
ett ogräs
av det teknologiska
tillväxtsamhället som trots
alla sin
gifter inte kunnat ut
rota den.
Den spränger sig ra
kt upp
genom asfalten.

