for mennesker
ogmiljø

SYVKORTE
-

Vi vil ha korttidsavdeling på JORS

-

M at lokalt (mindre plastemballasje)

ARVIDUDODEHAES
1. kandidat i Jevnaker

LENNERTHUG

2. kandidat i Jevnaker

-

Kulturhus

-

Klimatilpasning

-

Vi er for H adeland, som kommune hvis det
blir en ny debatt

-

Ringeriksbanen over Nittedal

-

For eiendomsskatt (fordi vi må)

Bli bedre kjent med oss på:
mdg.no
@miljopartietdegronne
@mdgjevnakerlunner
@degronne
#formenneskerogmiljø

Bilder av Kristine Tanne, Dominik Lange, Kelly Sikkema, Daiga Ellaby og M. Romsaas

jevnaker

lokaletjenester
bærekraftig
samfunn

VÅREPRIORITERINGER

VIHARSTÅTTPÅFOR

- Alle nybygg kommunen setter opp skal være i
massivtre og være energinøytrale eller helst plussbygg.

Det nytter å påvirke kontruktivt. Gjennom arbeid i
kommunestyret med én representant i forrige periode
har vi hatt en avgjørende rolle i disse sakene:

- Kommunen må erklære og anerkjenne klima og
miljøkrise gjennom et eget vedtak. I kke bare for
krisens skyld, men for å løfte det inn lokalpolitikken.
Tenke globalt - handle lokalt!

-

Bergerbakken skole ble bygget i massivtre og
har et fantastisk bra inneklima.

-

Gjennomslag for utredning av fadderordning
for flyktninger

-

Redusere lysforurensning som mål inn i
lysteknisk norm i forbindelse med skifte av
alle lyspunkter utendørs til LED-lys.

-

VIEROGSÅHADELAND

Fått inn krav om fri passering for elbiler i
vedtak om bom, men ikke de andre forslagene
våre (bl.a. samkjøringsrabatt og endring av
eksisterende vei for å unngå lokal bom),
forslag forkastet av Statens vegvesen - M D G
er prinsipielt skeptisk til bomfinansiering av
veier i distriktene.

-

I både Innlandet og Viken er vi utkant. Sammen er vi så
mye mer. De Grønne ser derfor på H adeland som én
region.

Stemte for naturbarnehage i østre Jevnaker,
mot 17 stemmer

-

Fjerne foreldrebetaling fra 5. klasse for barn
med spesielle behov.

-

Gjenbruksbutikk hos H RA

- Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne
kan la bilen stå hvis man ønsker det. Det skal kunne
gå an å ta buss til L unner stasjon, til H ønefoss eller til
fritidsaktiviter på kveldene.
Det skal kunne gå an å sykle ærender innenfor
kommunen på trygge gang- og sykkelveier.
- Initiere til en innovativ workshop sammen med
innbyggerne om hvordan vi kan løse klima- og
miljøkrisen på Jevnakers vegne og gjøre vår kommune
klimanøytral eller bedre.
M ålet er å øke livskvaliteten til innbyggerne og gi
optimisme gjennom å vise at vi sammen mestrer våre
felles utfordringer. Kommunen skal vise lederskap.

Vi bindes sammen av Vigga og Randsfjorden. Vi bindes
sammen av jordbruksområder og marka. Vi bindes
sammen av kultur og historie. Og vi bindes sammen av
felles utfordringer innen oppvekst, samfunnsutvikling,
næringsutvikling og samferdsel.
H adeland er H adeland, og selv om vi er tre kommuner
og to fylker har vi én fremtid. De Grønne vil alltid stå
for en fremtid der H adeland bindes sammen.
Et barnevennlig, bærekraftig, naturvennlig og
klimanøytralt H adeland for mennesker og miljø.

