VÅR KONTRAKT MED VELGERNE 2015 - 2019
Vi vil basere alt vårt arbeid på følgende mål:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien
skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og
globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning
for å nå målet.
Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre
grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med
fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.
I lys av denne overbygningen lover vi å jobbe hardt for å sette et grønt stempel på
alle saker som behandles i Hurum kommunestyre.

Våre 4 toppkandidater til kommunestyret 2015 - 2019:

BILDER HER

Hilde Lengali
1969
Klokkarstua
"Varmere og
grønnere samfunn"
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Helge Haugen
1967
Sætre

Sidsel Vingmark
1957
Tofte

Thomas Kolding
1976
Klokkarstua

"Engasjert i
klimasaken"
	
  

"Økologisk
kortreist mat"
	
  

"Økt livskvalitet
fremfor økt konsum"
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Vi har noen hjertesaker:
•
•

•

•

•

•

•

Det skal være trygt å ferdes på og mellom tettstedene i Hurum på sykkel eller til fots.
Vi vil jobbe for fortau, sykkelveier, fartsdumper, gangfelt, nedsatt fartsgrense og
utvidet veiskulder der det er best egnet.
Hurum trenger tilrettelagt kollektivtilbud. Vi vil jobbe for å få busser som
korresponderer med tog og som konkurrerer med bilen i pris og tidsbruk. Elektriske
ferger og passasjerbåter er allerede i drift andre steder i landet/verden –De Grønne vil
jobbe for å få dette til på Hurum.
Hurum trenger arbeidsplasser og innbyggere. Vi vil jobbe for at det skal være gode og
trygge arbeidsplasser på Hurum, og vi må basere oss på at de som bor her også kan
arbeide her. Fornybarsamfunnet krever store omlegginger i industrien, og Hurum har
fasiliteter som egner seg for miljøvennlig produksjon. Vi vil jobbe for at grønne
arbeidsplasser blir utviklet og ivaretatt. Hurum har godt grunnlag for å få til et
bærekraftig næringsliv.
Landbruket på Hurum innehar ressurser som er viktig for å få til den utviklingen som
Miljøpartiet De Grønne ønsker. Vi vil at landbruket i Hurum skal være miljøvennlig.
Det er nok dyrka mark på Hurum til at vi i stor grad kan være selvforsynt med mat.
For å bevege oss mot dette, må vi utvikle et marked for lokalproduserte matvarer
gjennom for eksempel bondens marked, torg og mathall. Vi må bevare matjorda på
Hurum. Vi vil legge til rette for bønder som vil drive andelslandbruk og grønn
turisme.
Hvordan vi bor har stor betydning for livskvalitet og bærekraft. Vi vil legge til rette
for etablering av grønne bofellesskap og grønne grender. Hurum må ha levende
tettsteder, og vi ønsker at ny boligbygging skal styrke disse. Miljøpartiet De Grønne
vil jobbe for at grunnleggende behov kan dekkes der vi bor.
Det skal være godt å vokse opp på Hurum. Kvalitet i skole og barnehage er
grunnleggende for en god oppvekst. Vi vil prioritere skole og oppvekst høyt i
budsjettarbeidet i kommunen. Vi vil være pådrivere for å vedlikeholde og bygge
aktivitetsparker for barn og unge på alle tettsteder, med for eksempel skatepark,
skøytebane og klatrevegger. Vi vil jobbe for etablering av videregående skoletilbud på
Hurum.
Vi vil jobbe for å gjøre all kommunal virksomhet bærekraftig, så som kommunehus,
helsetun, barnehager og skoler. Virksomhetene kan sertifiseres som miljøfyrtårn eller
med Grønt flagg.
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