
TA VARE PÅ LIER



KANDIDATENE PÅ 1-2-3

Kristina (32) jobber til daglig som miljøterapeut i Bærum. 
Hun mener vi bør satse mye mer på klima og ønsker være 
med på endre en del utdaterte ikke-bærekraftige systemer 
og løsninger.

”Jeg ønsker at sykkelveier skal utbedres, spesielt i 
Ringeriksveien og Vestsidevegen.”

Kristina ønsker også mer fokus på kortreist økologisk mat, 
dyrevelferd, økt plantebasert produksjon, samt  at barna får 
tilbud om vegetabilsk melk i skolene og barnehager.

3. KRISTINA FOLKESTAD

2. VIDAR HAVELLEN

Janicke (65 år) har lang politisk erfaring blant annet med 
to perioder i Kommunestyret, som representant for MDG 
siden 2015. Bor på Tranby, er gift og har fire barn. Hun 
har en mangfoldig utdanning og er lektor med hovedfag i 
nordisk språk og litteratur. Hun har tidligere jobbet som 
lærer og i senere år som litteraturformidler.

”Gode samfunn skapes best på grunnlag av 
fellesskap og solidaritet, ikke konkurranse.”

Janicke har et stort engasjement. Hun er spesielt opptatt 
av å ivareta sunne og trygge lokalsamfunn og sikre at 
Lier skal være et godt sted å vokse opp og bo. Å hindre 
miljøforurensing og sikre matsikkerhet er også hjertesaker.

1. JANICKE KARIN SOLHEIM

Vidar Havellen (57) er utdannet sivilingeniør innen 
varmepumpeteknikk og jobber som rådgiver i Norconsult 
AS. Han har bodd i Lier hele livet, og bor nå på Tranby. 
Glad i fotografering, sopplukking og være ute i skog og 
mark.
 
”Jeg har vært opptatt av naturvern og miljø siden 
jeg var liten gutt, selv om jeg aldri har vært noen 
aktivist”

Vidar er spesielt opptatt av å forbedre kollektivtilbudet, ta 
vare på nærskogen for både barn og voksne og beskytte 
matjorda mot nedbygging.



3. KRISTINA FOLKESTAD

2. VIDAR HAVELLEN

LITT GRØNN POLITIKK
Gullaugtomten ligger innenfor 
100-metersbeltet og grenser til 
naturreservatet og har verdifull, 
dyrket mark. 

Miljøpartiet De Grønne har lenge 
ønsket et tredje alternativ for 
områdets fremtid -hvor innbyggerne 
tas inn i medvirkningsprosessen og 
hensynet til natur, mennesker og 
miljø får en viktigere rolle enn ved en 
massiv nedbygging av strandsonen.

Franzefoss bør avvikles som 
planlagt og Damtjern og 
områdene rundt må bevares som et 
trygt bade- og rekreasjonsområde.

Den verdifulle matjorda i Lier 
er under et enormt press og 
bygges stadig ned, til tross for at 
”alle” vil bevare matjorda i sine 
partiprogrammer. De Grønne jobber 
hardt for å trygge matsikkerheten 
og lokal produksjon av mat gjennom 
jordvern.

”Grønne lunger” og nærskog 
er svært viktig for lokalmiljøene. 
Unge, såvel som voksne har behov 
for natur i nærheten. Flere steder 
bør tilrettelegges for brukere med 
nedsatt funksjonsevne.

Dette og mye, mye mer er saker som 
Miljøpartiet De Grønne vil fortsette å 
engasjere oss i.

Vi håper på din støtte i arbeidet for 
en grønn og god kommune for alle 
innbyggerne.

Vi tar gjerne en prat med deg om der 
du bor og hva som skal til for å ta 
vare på Lier.



HVA VIL EGENTLIG DE GRØNNE?
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Vi vil gjerne høre fra deg. 
Send en e-post til lier@mdg.no
Besøk oss på www.mdg.no
Følg med på Facebook.

Vi vil ha klimabudsjetter som styrer mot 
klimanøytralitet

Vi vil styrke kollektivtilbudet, og redusere 
prisene - spesielt for unge og studenter 

Vi vil skape bærekraftige og trygge 
arbeidsplasser for en framtid uten olja

Vi vil ta i bruk alle egnede tak i kommunene til 
solenergi eller grønne tak
 
Vi vil kjempe for god dyrevelferd i hele landet, 
fremskynde nedleggelsen av pelsdyrnæringen, 
og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr
 
Vi vil si nei til nedbygging av matjord, og jobbe 
for økt selvforsyning og matsikkerhet
 
Vi vil ha en nullvisjon for tap av artsmangfold, 
gjenskape vill natur og verne om bie- og 
insektsbestandene.
 
Vi vil jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha 
null rømninger, null utslipp og null ressurser på 
avveie

Vi vil slutte med unødvendig engangsplast, fase 
ut gummigranulat og rydde opp i alle typer 
plastforsøpling
 
Vi vil oppfordre til forsøk med kortere 
arbeidstid i heltidsstillinger i samarbeid med 
partene i arbeidslivet
 
Vi vil, gjennom statlig finansiering, tilby alle 
barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i 
grunnskolen og i barnehagene. 

Vi vil innføre bilfrie soner rundt alle skoler og 
etablere flere bilfrie gater og torg 

Vi vil redusere forskjeller og utenforskap i 
samfunnet, for å gi alle et verdig liv


