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2014-02-07 

Miljöpartiet de gröna i Örebro län     
 
Miljöpartiet de gröna i Örebro län presenterar nu det program som de går till val på. I  
Grönt program för Örebroregionen – regionalpolitiskt program för Miljöpartiet de gröna i  
Örebro län tar partiet upp både regionala och lokala frågor som är viktiga för vår region. 
 
 –  Vårt gröna program utgör en viktig grund för oss i vårt landstingspolitiska arbete.  
    Vi vill bland annat att andelen kollektivtrafik ska fördubblas de närmsta tio åren  
    och vi vill bygga mer järnväg i länet, säger Mats Gunnarsson, landstingsråd och  
    ledamot i regionavdelningens styrelse. 
 
 –  Framtagandet av det här programmet har pågått under två år. Under den  
    perioden har vi haft flera remissomgångar för att alla medlemmar verkligen ska  
    känna att de har fått chansen att påverka, säger Monika Aune, 1:e vice ordförande   
    i styrelsen och ordförande i MP Nora. 
 
Programmet består av tio kapitel som vardera behandlar bland annat skola och utbildning,  
social välfärd, kultur och näringsliv, samhällsbyggnad samt demokrati och lika rätt. 
 
 –  För att ta några exempel från programmet så skriver vi i hälso- och sjukvårds- 
     kapitlet att vi vill stödja tvärprofessionell forskning om miljögifters och   
    klimatförändringars påverkan på vår hälsa samt att landstinget i samverkan  
    med kommunerna ska arbeta mer förebyggande i syfte att förbättra folkhälsan,  
    säger Catrin Steen, landstingsråd och 2:e vice ordförande i regionavdelningens  
    styrelse. 
 
 –  I programmet tar vi upp den politik vi vill föra fram i regionen. Programmet är  
    styrande för våra valda representanter i de regionala organen och vägledande för  
    våra politiker på kommunal nivå, avslutar Fredrik Persson, regionavdelningens  
    ordförande och kommunalråd i Örebro. 
 
 
Välkommen på pressträff:  
Måndag 10 februari klockan 10.00 i MP:s lokaler på Vasatorget 1, Örebro. 
 
Programmet i sin helhet: 
www.mp.se/orebro-lan/regionalpolitiskt-program 
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