Vil du vite mer om
Miljøpartiet De Grønne?
Bli medlem på www.mdg.no/medlem

Noen tips på veien..
La bilen stå, sykle eller gå!
Gjenbruk og reparer, når du kaster: Kildesorter!

Les mer om vår politikk på www.mdg.no/
politikk
Følg oss på facebook:

Ikke bare løp og kjøp, men planlegg dine innkjøp!
Miljømerket såpe er bra,
for rent og pent blir det da!
Handle med nett, så blir plastsøpla lett!

Facebook.com/Miljøpartiet De
Grønne Åmot og Stor-Elvdal

Vandre på tur ut fra vår by, slik unngår du å fly!
La litt av hagen vokse fritt,
så gir humla bær til fatet ditt!

Kontakt lokallaget i Åmot og Stor-Elvdal:
Kontaktperson: Jenny M Gulbrandsen
(98460618)

EPOST: amot.stor-elvdal@mdg.no

Flere tips til en miljøvennlig hverdag
finner du blant annet på
www.fremtiden.no, www.enok.no,
www.naturvernforbundet.no,
www.enova.no og www.fornybar.no
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Hvem er vi?

Miljøpartiet De Grønne
etablerte lokallag i Åmot
og Stor-Elvdal i 2013.
Vi ønsker å bidra til at
Åmot og Stor-Elvdal går
inn i fremtiden som bærekraftige og miljøvennlige
lokalsamfunn.

Et grønt valg
Kommunene har begrenset økonomi, men vi
mener at man gjennom gode prioriteringer,
samarbeid med frivillige organisasjoner og
næringsliv kan få til grønne gode løsninger til
glede for innbyggere og naturmiljø.

Våre verdier
Vi ønsker et medmenneskelig lokalsamfunn
med fokus på opplevelser, kultur, natur og
felleskap fremfor materielt forbruk.

Hva vil vi?

Hvem stiller til valg i Åmot?

Våre kjernesaker 20152019
Vi vil at Åmot og Stor-Elvdal skal bevare
og videreutvikle sine landbruks-, skogbruks og villmarkstradisjon.
Vi vil utvikle tettstedenes grøntområder til
flerbruksområder
med økt biomangfold.
Vi vil ha grønne verdier
inn i barnehager, skoler og helseinstitusjoner gjennom tilrettelegging for skolehager, sansehager, naturopplevelser i
nærmiljøet og livsgledetiltak.

MDGs kandidatliste til
kommunevalg i Åmot
Navn

Fødselsår

Stilling

1. Jenny Marie

1984

Miljøvernkonsulent og

2.Lotta Olsson

1983

Sikkerhetskonsulent

3. Tore Hauge

1954

Anleggsarbeider

4.Sara Hovland
Hauge

1966

Kommunalt ansatt

5.Morten Kjærnet
Hagen

1982

Butikkmedarbeider

6.Turid Athammer

1962

Kommunalt ansatt

7.Kari Wenche
Fossum

1950

Pensjonist

Vi vil styrke kommunens satsing på kunnskapsbasert arealforvaltning gjennom
økt kartlegging av natur og null nedbygging av matjord.
Vi vil være den grønne stemmen som bidrar til at alle aspekter i kommunal
sektor blir litt mer miljøvennlige, energieffektive, økologiske, rettferdige,
klimavennlige og tar hensyn til våre
kommende generasjoner.

Jenny M Gulbrandsen 1.kandidat og leder i MDG
Åmot og Stor-Elvdal. Opptatt av kulturskole og
kulturtilbud, økologisk landbruk , rettferdig handel
og praktisk miljøvern i hverdagen.

Lotta Olsson, 2.kanditat for MDG Åmot og Stor-Elvdal.
Opptatt av klima, bærekraftig ressursutnyttelse, friluftsliv og lokalprodusert mat.

