
Sola kommune er en allsidig 
kommune, MED EN STOR KULTURARV. 
Kommunen er nok best kjent for 
sin voksende næringspark, men 
er mindre klar over at vi har 

mye GOD MATJORD, utmark med DYRE  OG PLANTEARTER SOM 
ER UTRYDNINGSTRUEDE, og på grunn av beliggenheten 

ved kysten, har gode muligheter for å benytte oss av naturlige 
og bærekraftige energikilder. MILJØPARTIET DE GRØNNE vil jobbe 
for å VERNE OM DE RESSURSENE VI HAR, og gjøre Sola til et mer 
BÆREKRAFTIG SAMFUNN som fordrer livskvalitet. Vi vil gjennom 
praktisk politikk vise at ved å VELGE GRØNT FÅR EN DET BEDRE.



ET SAMFUNN I 
KONTAKT MED 
NATUREN OG 
MENNESKER
Vi ønsker et samfunn i større 
balanse med naturen, og 
jobber for å tilby fremtidige 
generasjoner et samfunn som 
er bedre enn det vi overtok. 
Grønn politikk er basert 
på solidaritet med alle som 
lever i dag   mennesker, dyr 
og natur. De Grønne legger 
vekt på enkeltmenneskets 
frihet og likestilling mellom 
kjønn, religion og etnisitet, og 
vi er opptatt av at vår frihet 
ikke skal krenke andres rett til frihet og verdighet. Dagens 
politikk legger opp til økende global ulikhet, som igjen fører 
til økt urettferdighet, ustabilitet og nød. Samtidig fører dagens 
forbukersamfunn og definisjon av velstand til utarming av 
naturressurser og utrydding av biologisk mangfold. 

ET SAMFUNN SOM VERNER OM BONDEN, 
MATJORD OG MATPRODUKSJON
Matprodukson er et globalt tema, men for oss i Sola kommune er 
det i høy grad også et lokalt tema. Derfor blir jordbrukspolitikk 

Miljøpartiet De Grønne Sola vil
» at Sola kommune skal bli 

Fairtrade sertifisert

»  at Sola kommune 
tilrettelegger for å motta og 
integere flere flykninger

»  et forpliktende 
klimaregnskap for 
kommunen

»  at kommunen sier nei til 
sirkus som gjør bruk av ville 
dyr

»  at Sola kommune blir 
selvforsynt med energi 
gjennom å øke bruken av 
vindenergi og solceller

»  å øke innsatsen for å holde 
strandlinjen og sjøen 
uforurenset



ett av de viktigste område vi 
jobber med. Ved å ta vare på 
en robust matproduksjon, 
kan vi forsikre forsyning av 
viktige matvarer, ivareta 
norske jordbrukstradisjoner 
og sørge for høyest mulig 
kvalitet i maten. Miljøpartiet De 
Grønne fører en fremtidsrettet 
jordbrukspolitikk som sikrer 
bondens kår, øker norsk 
selvforsyning og øke kvaliteten 
på maten som forbrukeren får 
i butikken. Ved å produsere 
mer lokalt forhindrer vi også 
massive ødeleggelser av 
eksempelvis regnskoger.

ET SAMFUNN MED GRØNN TRANSPORT
Sola kommune har både 
mange bosteder og mange 
arbeidsplasser. I tillegg til 
dette har vi havneareal og en 
lufthavn. Alt dette betyr at vi 
daglig har en massiv transport 
av både personer og gods som 
fraktes på tvers av og gjennom 
kommunen. Miljøpartiet De 
Grønne har som målsetning 
å tenke grønne alternativer 
både for den eksisterende 
næringen og bosetningen, 
men også å innføre grønne 

Miljøpartiet De Grønne Sola vil
» å styrke jordvernet.

» oppfordre til og tilrette 
legge for urbant landbruk.

» å legge til rette for at 
bønder kan drive økologisk 
og bærekraftig.

» å gjøre det enklere og mer 
praktisk å handle direkte 
med bonden.

» å legge til rette for 
andelslandbruk.

Miljøpartiet De Grønne Sola vil
» bedre og mer effektive 

sykkelveier
» offentlig tilgjengelige 

ladestasjoner for elbiler
» flere elsykler tilgjengelige 

for de ansatte i 
kommunen

» et bedre kollektivtilbud, 
med spesielt fokus på å 
knytte Tananger, Sola 
sentrum og Sørabygdå 
bedre sammen



transportmuligheter som en essentiell del av byplanleggingen. 
Det skal være lett å velge et grønt transportalternativ.

EN KOMMUNE SOM TENKER OG 
PLANLEGGER LANGSIKTIG
Barna representerer framtiden – derfor er en god og trygg 
barndom og oppvekst for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet 
De Grønne. I en komplisert og sammensatt hverdag er det viktig 
å gi barn og unge trygghet, nærhet og gode fysiske og psykiske 
utviklingsmuligheter med gode og tydelige rammer. Å fostre og 
utdanne unge mennesker er hele samfunnets ansvar.

Miljøpartiet De Grønne Sola vil
» at alle elevene skal ha tilgang til  et uteareal som 

stimulerer til fysisk utfoldelse,  kreativ lek og læring.
» at barn i barnehage og skole får større muligheter til 

kontakt med voksne av alle generasjoner gjennom 
samarbeidsprosjekter med andre institusjoner i 
kommunen.

» at det alltid er gode fritidsordninger og kulturtilbud for 
alle aldersgrupper og interesser i Sola kommune

» øke bemanningen på småtrinnet, for å gjøre det mulig 
for lærere å utvikle de grunnleggende ferdighetene 
til elevene i en avgjørende alder, og å tilby tilpasset 
undervisning.

» at Sola blir en mobbe fri kommune. Øke bevissthet 
rundt mobbing og viktigheten av å bli inkludert både på 
arbeidsplass og i skole.


