DET GRØNNE SKIFTET KOMMER TIL SORTLAND

Toine C. Sannes (1969)

Førstekandidat til kommunestyret i Sortland, styreleder i MDG Sortland og nestleder i styret i MDG Nordland.
Toine er vokst opp på ei øy i Øksnes, og
gikk seinere på Sortland videregående
skole. Hun har studert markedsføring,
fiskeri, ledelse og kommunikasjon. Hun
har hatt ulike lederjobber i privat næringsliv i regionen og landsdelen.
Toine har vært daglig leder i Fretex NordNorge As, og brenner for at mennesker
skal ha et meningsfullt liv gjennom en
jobb å gå til. Hun har drevet asylmottak
og møtt mennesker på flukt fra krig og
forfølgelse. Hun er verge for enslig mindreårige asylsøkere, og medlem i Røde
Kors. Gjennom erfaringene fra ulike stillinger innen fiskeri og havbruk, ser hun
de fantastiske mulighetene som ligger i
de evigvarende naturressursene vi har i
nord. På fritiden ønsker ho aller helst å
sitte på hesteryggen. Toine er nå leder
for vekstbedriften Hadsel ASVO AS.
Toine har en voksen sønn, og to hjemmeboende barn. Hun flyttet tilbake til
Sigerfjord i fjor, og tok initiativ til å danne
Miljøpartiet De Grønne i Sortland.
Telefon: 98881086
Epost: sortland@mdg.no
Fb:
facebook.com/toine.sannes

Bent Bakkan (1961)

Førstekandidat til Fylkestinget i Nordland, andrekandidat til kommunestyret
i Sortland, styremedlem og informasjonsansvarlig i MDG Nordland samt
sekretær i MDG Sortland. Bent har utdanning i ledelse og teknologi fra Forsvaret, og seinere markedsøkonomi. Han
har profesjonell bakgrunn fra Forsvaret,
universitet og privat næringsliv. Bred
erfaring fra ledelse, salg og markedsføring, IKT, oppstartsvirksomhet og undervisning. Bent er ansatt (fra 2009) som
regionleder i Ungt Entreprenørskap
Nordland, og er videre meddommer i
Vesterålen Tingrett.
Bents største interesse er friluftsliv generelt og havpadling og foto spesielt.
Interessene har hele livet brakt ham i
nærkontakt med naturen og gitt innsikt i
miljøutfordringene langs vår langstrakte
kyst. Dette igjen gjorde at han var engasjert i etableringen av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Etter mange år borte fra den Vesterålske
naturen, vendte Bent tilbake like etter
årtusenskiftet. Han har en datter og er
bosatt på Holmstad i Sortland kommune.
Telefon: 92077399
Epost: bentb.mdg@gmail.com
Fb:
facebook.com/bent.bakkan

MILJØPARTIET DE GRØNNE SORTLAND

GIR DEG DET GRØNNE SKIFTET

Toine C. Sannes og Bent Bakkan
MDG Sortland

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes
sunne økologiske prinsipper og fremme fred
og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige
lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er
en forutsetning for å nå målet.

MILJØPARTIET DE GRØNNE SORTLAND
KLIMAPLAN

Sortland kommune skal en klimaplan som inneholder ambisiøse
mål og forpliktende tidsfrister. Planen vil gjøre Sortland kommune
til en foregangskommune i klimapolitikken.

BILFRITT SENTRUM

Miljøpartiet De Grønne mener at Sortland gjennom å legge til rette
for trivsel og særpreg i sentrum, kan bli et mer attraktivt handelssentrum. Den blå byen, er i dag bilbyen. De Grønne ønsker å begrense
antall biler i kjernesentrum, og ruste opp torget til å bli en hyggelig
møteplass med fokus på innbyggernes ønsker og behov.
Vi ønsker ladestasjoner for elbil, på de kommunale parkeringsplassene. Tiden er moden for en prøveordning med bybuss, som også
dekker grendene utenfor Sortland.
Det er en stor andel pendlere både inn og ut av Sortland. Vi ønsker
å utrede pendlerbuss i dialog med nabokommunene.

PARSELLHAGER

Flere og flere ser verdien av å dyrke sin egen mat, men ikke alle har
muligheten til det. Vi ønsker at Sortland kommune skal legge til rette
for at de som ønsker det, skal få tilgang til dyrkbar mark.
Gjennom en ordning med parsellhager får man både kortreist økologisk mat og et sosialt fellesskap med på kjøpet.
Ordningen kan brukes til integrering av flyktninger, og vil gi møter
mellom mennesker på tvers av alder og kultur.

GRATIS FROKOST TIL ALLE I GRUNNSKOLEN

Vi vet at mange elever kommer til skolen uten å ha spist frokost.
Og vi vet at de yter bedre om de har et sunt kosthold med bl.a.
en god frokost. Det kjøres prøveprosjekt med gratis frokost på videregående skole og ved Sortland ungdomsskole serveres det
havregrøt hver morgen. Det er nå på tide å gi også elevene på
barne- og mellomtrinn en god start på dagen.

STYRKING AV SKOLEHELSETJENESTEN

Sortland kommune er dårligst i klassen når det gjelder helsestasjon
og skolehelsetjeneste. Vi vil styrke den viktige jobben som gjøres
for barn og unge som sliter, og vil ha flere helsesøstre ut i skolen
der ungene er.
Vi vil bruke mer penger på forebygging, og vil at Sortland kommune
skal ha en bemanning som er over direktoratets minimumsnorm.

ENTREPRENØRSKAP I GRUNNUTDANNINGEN

Etter et par tiår med frivillig ordning for entreprenørskap i utdanningen, har flere forskningsrapporter vist at satsingen gir gode resultater. Dobbelt så mange av elevene som på vgs har deltatt i programmet Ungdomsbedrift (UB), bidrar seinere i livet til etablering
av arbeidsplasser, i forhold til elever som ikke har deltatt i UB. Entreprenørskap bidrar til læring i praksis og styrker tverrfaglig læring.
For å gi alle elever i grunnskolen denne framtidsrettede måten å
lære på, må Sortland kommune legge entreprenørskap inn i planer
og årshjul for alle skolene.

TENK NYTT - STEM GRØNT!

