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Prioritere sentrum framfor Løkkemyra
Etablere nye grønne lunger og utvikle gode møteplasser
Nei til salg av Idrett, ja til flere lavterskel aktivitetstilbud
Etablere studentboliger i sentrum og utrede flytting av høgskolesenteret til sentrum
Legge til rette for urban dyrking, parsellhager og etablere skolehagetilbud
Gi gatene tilbake til myke trafikanter
Bygg byen innenfra og ut for å verne natur og minske transportbehovet
Støtte opprettelsen av ny scene og lavterskeltilbud for lokale musikere og artister

- Opprette et kontor for næringsomstilling og/eller et omstillingsutvalg på samme
måte som det ble lagt til rette for oljeindustrien på 70-tallet
- Tilby kontorplass i ledige lokaler til en redusert pris for gründere
- Opprette et «grønt fond» som gir startkapital til grønne prosjekt i tidlig fase
- Etablere et bedriftsnettverk for foretak som er interessert i grønn innovasjon
- Kommunen skal være en motor for miljøvennlige og rettferdige innkjøp, og dele opp
anbudene slik at lokale bedrifter og småskalaprodusenter kan gi tilbud
- Innføre et kommunalt klimaregnskap så man kan måle konkrete resultater

- Gi gående, syklende og kollektivreisende et bedre tilbud
- Nei til 4-felts vei og bompenger. Dette er en ineffektiv finansieringsløsning.
- Innføre drivstoffavgift etter modell fra Tromsø der pengene øremerkes grønne tiltak:
- Ny hurtiggående sundbåt med anløp til Dale, Vestbase og flere direkteruter
- Utvidede avgangstider for sundbåten på kveldstid og helg
- Utrede elektrifisering av sundbåtene
- Sammenhengende sykkelveinett med fokus på snarveier og attraktiv løypeprofil
- Flere ladestasjoner for elbil
- Landstrøm til alle offshore- og cruisebåtkaier
- Jobbe med fylkeskommunen for et kraftig forbedret busstilbud, med flere direkteruter,
ekspressbuss til Vestbase, koordinering med Sundbåt og sanntidssystem

Bilderettigheter forside: Nederst, venstre: Operaen i Kristiansund

Siviløkonom og byutviklingsentusiast
Hjertesaker: Et mangfoldig næringsliv og byutvikling

Vernepleier og feminist
Hjertesaker: Livskvalitet og dyrevelferd

Fylkesleder i Grønn Ungdom og grønn idealist
Hjertesaker: Sundbåt og grønn samferdsel

Lektor og hageinteressert miljøforkjemper
Hjertesaker: Miljøvern og skolepolitikk

Legespesialist og kritisk optimist
Hjertesaker: Et rettferdig helsetilbud og solidaritet med naturen
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Kjetil Dyrnes
Vibeke Graskopf
Sondre Lupér Lien
Sandra Haltbakk
Stian Blakstad
Maren Alvheim
Erik J Kamsvåg
Rolf Einar Keerend-Larsen
Mareno Enge

15. Anne Sofie Broberg Boué
16. Roger Jonsen
17. Alexander Lobos
18. Kaare Jenssen
19. Luciano Lobos
20. Espen Holten
21. Mira Mokkelbost Graven
22. Tina Grimsmo

trykt på miljøvennlig papir

nordmore.mdg.no

Bli medlem:
mdg.no/medlem

Følg oss på facebook:
facebook.com/nordmoremdg

Kontakt oss gjerne:
nordmore@mdg.no

