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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 fremtid, basert på tre grunnleggende
solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige
generasjoner og solidaritet med dyr og natur
Fra Miljøpartiet De Grønnes prinsipprogram

MILJØ
kompromissløs på grønne verdier
Verden reddes gjennom hundrevis av små tiltak i tusenvis av lokalmiljøer. Vi har planen
klar for Midt-Telemark, og er det eneste partiet som prioriterer miljøet først!
MDG vil:
1. ha varig vern av Bøelva og fossene.
2. sikre at utvikling av vindkraft ikke skjer på bekostning av urørt natur og
artsmangfold.
3. stemme mot etablering av massedeponier ved naturidyller.
4. at det iverksettes sanksjoner ved villfyllinger i naturen, på privat eller offentlig
grunn.
5. innføre smart kantslått for å bedre vilkårene for stedegne blomster og insekter.
6. anlegge blomstereng i deler av Evjudalen.
7. sikre vandringsvei for fisk i Evjudalen.
8. ha forbud mot bruk av sprøytemidler i utmark.
9. installere solceller og jordvarme i kommunale bygg.
10.miljøfyrtårnsertifisere kommunen.
11.at kommunale innkjøp skal følge kriterier for bærekraftige offentlige anskaffelser.
12.innføre miljøregnskap og klimabudsjett for all kommunal virksomhet.
13.at nye kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie.
14.at den nye kommunen får en god, offensiv og forpliktende klima- og energiplan.
15.ta initiativ til grønne boligprosjekter med selvdyrking og miljøvennlige løsninger.
16.legge til rette for salg av kortreist mat i grendesentra.

KULTUR
en viktig kilde til livskvalitet
Kultur stimulerer til kunnskap, glede og refleksjon. Kulturelle opplevelser kan også erstatte
den raske tilfredsstillelsen vi søker i klimanegative handlinger som forbruk og reising. Vi
ønsker derfor et krafttak for kultur!
MDG vil:
1. øke støtten til Gullbring Kulturanlegg, Akkerhaugen Rockesamfunn og lignende.
2. etablere nytt bibliotek i egnede lokaler.
3. styrke bemanningen for bibliotekene og kulturskolen.

4. skape flere lavterskel- og breddetilbud i kulturskolen, og unngå at barn blir stående
på venteliste uten alternative tilbud.
5. stimulere til økt kulturell utfoldelse i frivilligsentralene, eldrehjemmene og SFO.
6. ha flere kulturaktiviteter med fokus på utfoldingsglede og kreativitet.
7. etablere et kreativt skapermiljø hvor allmennheten og lokale aktører kan utfolde
seg skapende i samvær med andre.
8. stimulere til kreativitet, fiksing/mekking, kunnskapsdeling, bærekraft og innovasjon.
9. gi praktisk og økonomisk drahjelp til frivillige initiativ ? f.eks. ved å tilby lokaler for
sosiale/kulturelle aktiviteter som ikke er selvfinansierende.
10.styrke kontingentkasseordningen slik at alle får mulighet til å delta i kommunens
idrett og kulturtilbud
11.etablere en fast idrett- og kulturkoordinator i kommunen.

FRILUFTSLIV
vi står alltid på naturens side
Flere må få glede av den flotte naturen vår, både nå og i fremtiden. Friluftsliv er en viktig
kilde til fysisk og psykisk helse, og vi vil at allemannsretten grunnlovsfestes. Vi tar også
naturens egenverdi på alvor, og vil stå på dens side når viktige naturområder står i fare.
MDG vil:
1. videreutvikle Farstad som friluftsområde.
2. sikre nærfriluftsområdene i og rundt boområder.
3. forhindre privatisering av strandlinjene våre, ved å etablere en strandsoneplan og
slå ned på overtredelser.
4. arbeide for en regional forskrift for vannskutere.
5. gi lag og foreninger gode rammer til å utøve sin aktivitet.
6. opprette et interkommunalt friluftsråd.
7. forsterke ute- og friluftslivsundervisinga i skolen.
8. få flere ut i skog og mark ved å legge til rette for åpne kulturarrangement i naturen.
9. styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å ta i bruk Den naturlige
skolesekken.
10.alltid stå på naturens side.

HELSEOGOPPVEKST
bedre livskvalitet for gammel og ung
Lokalmiljøet bør legges opp med tanke på samvære og fysisk aktivitet knyttet til daglige
gjøremål. Dette vil bidra til positiv aktivitet i hverdagen, og gi bedre fysisk og psykisk
helse.
MDG vil:
1.
2.
3.
4.
5.

etablere sosiale møteplasser for ungdom og eldre i grendesentra.
opprette møteplasser uten kjøpepress.
få på plass WC og drikkefontene ved Evjudalen/Bø torg.
etablere skolehager på barneskolene.
stimulere barnehager og skoler til grønnere drift og aktiviteter bl.a. gjennom
skolehager og gjenbruk.
6. ha økt aktivitet og opplevelse i eldreomsorgen.
7. ha samarbeid mellom barnehage og sykehjem for å redusere sykefravær og
medisinbruk.
8. forbedre tjenestekvaliteten ved å innføre heltitdskultur på flere områder i
kommunen.

SAMFERDSEL
sunn og miljøvennlig samferdsel
Både store og små må ha mulighet til å komme seg trygt, enkelt og miljøvennlig frem i
nærmiljøet. Vi vil styrke kollektivtilbudet, bedre forholdene for syklende og arbeide for et
bedre togtilbud.
MDG vil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gjøre det tryggere for myke trafikanter i bygdesentrene.
arbeide for flere gang- og sykkelveier i kommunen.
tilby bygdesykler for å redusere biltrafikk i sentra.
se på muligheter for kommunal leasing av elbiler.
legge til rette for økt bruk av sykkel til de store arbeidsplassene i kommunen.
støtte fortsatt arbeid med lyntog gjennom Bø (Vestlandsbanen).
oppretholde togstopp for Sørlandsbanen på Nordagutu og Lunde
utrede muligheten for en egen bygdebane.
gå imot økt snøskuterkjøring i utmark.

10.ha bedre og billigere lokalt transporttilbud for barn og unge.
11.øke antall bussavganger på kveldstid og i helgene.

LANDBRUKOGNÆRING
fra ukritisk vekst til bærekraftig utvikling
MDG ønsker å støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne
arbeidsplasser, spesielt innen matproduksjon og -foredling.
MDG vil:
1. verne om all matjord utenfor sentrumsgrensene.
2. beholde nåværende sentrumsgrenser for å sikre et levende sentrum.
3. beholde søndagen som handlefri dag.
4. arbeide for å øke selvforsyningsgraden til 60 prosent.
5. støtte tiltak for å etablere foredling av lokalt dyrkede matvarer.
6. styrke vilkårene og miljøprofilen i landbruket.
7. støtte grønt innovasjonssenter på Campus Bø.
8. legge til rette for grønn næringsvirksomhet.
9. sikre full kildesortering av næringsavfall.
10.støtte tiltak som verner om kulturlandskapet
11.utrede mulighetene for et felles forskningsprosjekt om karbonbinding i jorda, med
kommunen, fylkeslandbruksforvaltningen og USN

