Vår politik grundar sig på tre solidariteter
•

solidaritet med kommande generationer

•

solidaritet med världens alla människor

•

solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Mp i Ydre tycker att politikerrollen är mycket viktig och därför har vi i vårt
program riktlinjer för hur vi som politiker i Mp-Ydre ska vara och agera.
•

Vi lyssnar på väljarna och är lyhörda för ydrebornas åsikter.

•

Vi är tillgängliga och diskuterar med ydreborna.

•

Vi respekterar andras åsikter.

•

Vi vill att varje beslut i kommunen tas med Barnets bästa för ögonen
i enlighet med FN:s barnkonvention.

•

Vi vill inte låta prestige bromsa kloka förslag och beslut

U
Är du intresserad?
Vill du vara med?

Hör av dig till:
Fredrik Skillermark 070-692 79 02
Sofia Gärskog 070-649 51 91

www.mpydre.wordpress.com

MIljÖSMART

uppmuntran
Barnperspektiv

självbestämmande

Klok infrastruktur KULTUR
Samverkan lokalproducerat
vi vill satsa I Ydre!

Vi står på Ydres Mp-lista

hela Ydre ska leva
Ett axplock av vad Mp-Ydre har bidragit med
under den senaste mandatperioden

Fredrik Skillermark
”Jag tycker att Miljöpartiet
i Ydre har en fortsatt viktig
roll att spela, när det gäller
att ta tillvara nytänkande och
kreativa lösningar för Ydres
utveckling.”

•

Vi har bidragit till ett öppnare samtal och mer debatt i Ydres politik.

•

Vi har arbetat med att förbättra kommunens ekonomi.

•

Vi har varit drivande för att digitalisera bion.

•

Vi har bidragit till ett mer positivt och öppet klimat mellan politiker
och medborgare.

René Mraule

•

Vi har lämnat in förslag på att uppmuntra kommunens personal.

”Tänkte rädda världen
– därför börjar jag hjälpa
till med att rädda Ydre.”

•

Vi vill uppmuntra och använda engagemanget som finns i socknarna
för att utveckla Ydre.

•

Vi vill att tele- och IT-kommunikationerna håller god standard.

•

Vi vill att det rika kulturlivet blir något som Ydre kan profilera sig med.

•

Vi vill att alla elever ska ha likvärdiga utbildningsvillkor oavsett var
i kommunen man bor.

Sofia Malmgren Hjerm

•

Vi vill gärna att mer mat lagas från grunden nära konsumenten.

”Jag gick med i Miljöpartiet framför
allt för att jag brinner för mänskliga
rättigheter.
Flykting- och asylfrågor samt
integration och antirasism ligger mej
extra varmt om hjärtat – i mitt Ydre
finns det gott om plats för alla!”

•

Vi vill att ett personligt bemötande, dialog och samarbete finns för att
lösa varje enskilt fall på bästa sätt när det gäller omsorgen om äldre
och personer med funktionsnedsättning.

Några punkter ur vårt program

Sofia Gärskog
”Ydre är en fantastisk liten
kommun. Här blommar inte bara
landskapet utan också kulturen.
Det vill vi fortsätta att kämpa för.”

Våge Gustavsson
Kerstin Franzén
”Jag tror på en likvärdig
skola för alla Ydres elever.
Dessutom måste vi arbeta för
en hållbar resursanvändning
i en värld för alla.”
www.mpydre.wordpress.com

”Jag vill arbeta för de som
bor på landsbygden så att vi
får människorna att orka bo
kvar året runt. Andra viktiga
frågor tycker jag är att
bygga energisnåla hus och
salta mindre på vägarna.”

Se vårt handlingsprogram i sin helhet på www.mpydre.wordpress.com

