
VELG DET 
GRØNNE 
SKIFTET

TENK NYTT 
STEM GRØNT

VÅRE TOPPKANDIDATER OG STERKE 
STEMMER I DEN GRØNNE POLITIKKEN:

Svein-Erik Figved (1. kandidat) og 
Jennifer McConachie (2. kandidat)

Svein-Erik har bodd stort sett 

hele sitt liv i Horten. Han har 

en bred yrkesbakgrunn og 

jobber i dag i Verdens Natur-

fond (WWF).  

Han har et sterkt samfunnsengasjement lokalt, mest 
innenfor frivillig sektor (idrett, utviklingshemmede) og 
lokalpolitikk. Svein-Erik har en solid forståelse for 
utfordringer innenfor miljø og klima, globalt og lokalt. 
Han har en sterk tro på Horten og byens muligheter for 
en grønn og blomstrende framtid.  

SVEIN-ERIK
FIGVED

Jen er skotsk,  har bodd i 

Norge i 11 år og flyttet med 

mann og 2 barn til Horten i 

2009. Hun er komponist/DJ 

som har blitt miljøaktivist.  

JENNIFER
MCCONACHIE

Hun har initiert flere tiltak for et grønnere Horten 
med fokus på barn: Fruktdugnad, Spiselig By - urban 
dyrking, Transition Horten og Knøttedisko. Jen liker 
permakultur, hagebruk og meditasjon. Hun har tro på 
at kraften i lokale småskalatiltak kan forandre verden. 
Hun vil ta med hjertet inn i politikken. 

Følg oss på:

         horten.mdg.no 

         twitter.com/Partiet

         facebook.com/MiljopartietDeGronneHorten

BLI MED Å FARGE HORTEN GRØNN! 
STEM GRØNT. STEM MDG!
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BLI MED PÅ DET 
GRØNNE GJENNOMBRUDDET 

I HORTEN!

Miljøpartiet de Grønne er en del av en raskt 
voksende, grønn, internasjonal bevegelse.
MDG nasjonalt har allerede satt miljø og klima 
på dagsordenen på en måte som har endret det 
politiske landskapet i Norge. Dette vil også skje 
i Horten med en eller flere representanter i 
kommunestyret!

MDG sitt mål er et medmenneskelig samfunn 
i økologisk balanse. Vi vil ha et samfunn hvor de 
som kommer etter oss kan leve like gode liv som 
det vi gjør. Skal vi klare det, må forbruket av 
jordens ressurser reduseres. I dag forbruker vi mer 
enn en og en halv planet.

Miljø og mennesker er det viktigste i alle saker 
vi jobber med, som energi, transport, økonomi, 
næringsliv, jordbruk, bolig, helse, kultur og opp-
vekst. For oss teller livskvalitet og velferd mer enn 
materielt forbruk og økonomisk vekst.

Lokalvalget i Horten kan bli gjennombruddet for 
et grønt skifte i vår kommune.

Du avgjør dette med din stemme!

• Flere utslippsfrie kollektive transportløsninger
• Reduserte transportbehov
• Økt lokal økologisk matproduksjon
• Stanse nedbygging av dyrket og dyrkbar jord   
• Verne om mangfoldet i naturen
• Flere sykkel- og gangveier
• Effektiv og riktig bruk av arealer
• Ta vare på de grønne lungene 
• Sikre markagrensen

POLITIKK FOR EN 
GRØNN OMSTILLING!
En bærekraftig by- og stedsutvikling med 
mennesker, natur og klima i sentrum.

• Prioritere omsorg og oppfølging av de 
       gruppene som ikke kan tale sin egen sak
• Legge til rette for mer grasrotinitiativ og større 

brukermedvirkning 
• Økt inkludering, integrering og mer felleskap
• Flere tilbud innen grønn omsorg
• Prioritere brukerstyrt personlig assistanse
• Bedre dyrevelferden
• Styrke innsatsen mot mobbing i skolen

Et varmere samfunn med mer livskvalitet.

• Styrke etter- og videreutdanningen for lærere, 
spesielt innenfor natur, miljø og klima

• Videreutvikle og styrke Natursenteret
• Etablere skolehager 
• Få på plass alternative utdanningstilbud for 

ungdom
• Stimulere til sosialt og lokalt entreprenørskap
• Etablere innovative gründermiljøer innenfor 

grønt næringsliv i samarbeid med høyskolen
• Insentivordninger for grønne løsninger i 
       næringslivet

En utdanning og et næringsliv som bygger 
fornybarsamfunnet.

Bli med å gi våre barn og 
barnebarn en fremtid!


