
Aktiv transport
Vi vil gjøre det tryggere og enklere å sykle og gå, og begrense bilkjøringen. Gratis 
buss til alle under 12 år, flere bussavganger, og bilfri Lundsbro vil gjøre det enklere 
å reise kollektivt. 

Høy livskvalitet - lave utslipp

STEM GRØNT

mindre Stress
Alle familier skal ha rett på barnehageplass i 
nærmiljøet sitt. Vi jobber for svømmehall på 
Tangvall, og nytt bibliotek øst for Varoddbroa. 
Miljøpartiet De Grønne vil ha en skole med mindre 
stress og prøver, og forsøk med karakter-frie perioder 
i ungdomsskolen. Vi støtter skolehager og annen praktisk 
læring.

reparatør

Hele kommunevalg-programmet til Miljøpartiet De Grønne finner du her:
https://kristiansand.mdg.no/program-2019
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/Kristiansand.mdg
Følg vår ordførerkandidat: www.facebook.com/MDGmarte og twitter.com/marterum 
Bli medlem: www.mdg.no/bli_medlem
Bli aktiv: mdg.no/bli_frivillig

Miljøpartiet De Grønne tar forskerne og klimastreikerne på 
alvor, og vil møte miljøkrisa verden står overfor med grep som 
monner. Alle kan være med på arbeidet med å lage et trivelig 
og miljøvennlig lavutslippssamfunn. 

Fire av våre lokale hjertesaker: 

Grønne jobber
MDG vil ha en aktiv næringspolitikk. Dyktige ingeniører trengs for å jobbe med 
fornybar energi, og for å lage nye og bedre metoder for deling, reparasjon og 
resirkulering. Vi støtter lokal matproduksjon og foredling. Matjord skal ikke bygges 
ned eller asfalteres.

Vi er natur
MDG jobber for giftfrie hager, parker og jorder. Vi forsvarer grønne lunger, gamle 
hager og villnis med fuglesang og humlesurr. Fortetting skal skje med vett. Terskelen 
i Topdalsfjorden skal ikke sprenges ned.

Reparatører er superhelter

Insekter er vakre og viktige

Heia hverdagssyklistene!

La barna leke



for mennesker og miljø

1. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (44)
Marte er biolog og miljøverner. Hun har representert Miljøpartiet De Grønne i 
Kristiansand bystyre pluss by- og miljøutvalget i fire år. Marte har tidligere jobbet 
for Regnskogsfondet, Økologisk Norge og Naturvernforbundet. Hun er opptatt av 
gleden ved lokal mat og kortreiste ferier, og har utgitt kokeboka «Spis Sørlandet». 
Marte bor på Eg og kjører sykkel.
Telefon: 97 59 59 67, e-post: m.ulltveit-moe@kristiansand-bystyre.no  

2. Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (40)
Hildegunn er sømsjenta som flyttet på landet og kjøpte seg småbruk i Greipstad. 
Her bor hun sammen med 3 døtre, 15 høner og en katt. Hildegunn har lang erfa-
ring fra organisasjoner og menighetsliv, og er engasjert i Korsvei. Hun har sittet 4 
år i Songdalen kommunestyre og vært nestleder i kultur- og utviklingskomiteen. 
Hildegunn underviser ved Ansgar Teologiske Høgskole, og skriver en doktorgrad 
i psykologi om barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Hildegunn kjører 
buss, tog og sparkesykkel.
Telefon: 98 81 91 11, e-post: hmschuff@gmail.com 

3. Mira Svartnes Thorsen (37)
Mira er festivalsjef, bareier og folkevalgt. Hun har jobbet på fiskebruk, som kultur-
byråkrat og daglig leder i bar og organisasjon. Politisk er hun opptatt av å rigge 
lokalsamfunnet slik at vi sammen kommer styrket ut av klima- og miljøkrisen. Mira 
har representert MDG i Kristiansand bystyre og i Fellesnemnda for Nye Kristi-
ansand. Hun bor på Mosby med mann, barn og katt. Mira elsker å kjøre bil og fly, 
men velger buss og tog. 
Telefon: 46 82 23 37, e-post: mira@mdg.no 

4. Elisabeth Garlie Udjus (20)
Elisabeth er ungdomskandidaten vår fra Søgne. Hun studerer for tiden statsviten-
skap og jobber på en avlastningsinstitusjon i kommunen. Elisabeth er spesielt opp-
tatt av klima, dyrevern og psykisk helse. Hun er medlem av sentralstyret til Grønn 
Ungdom, tidligere fylkesleder i Grønn Ungdom Vest-Agder og tidligere elevrådsle-
der ved KKG. Elisabeth tar bussen.
Telefon: 98 82 43 16, e-post: elisabeth@gronnungdom.no 

5. Tore Bjørnestøl (56)
Tore er elektrikeren som er opptatt av globalt perspektiv og lange linjer. Han bor 
med sønnen sin på Rismyr, og liker å løpe i skogen. Tore vil ta vare på grønne 
lunger og vill natur, og mener at vi skal bygge nye hus litt tettere og høyere. Han 
er opptatt av reparasjoner, gjenbruk, og elektrifisering av det aller meste. Tore 
trenger bil i jobben som elektriker, og kjører elektrisk varebil.
Tlf: 98 28 29 21,  e-post: tobjorne63@gmail.com

Våre kandidater:


