BENTE BRENDEN
Hedalen, 35 år.
«flere gode
arbeidsplasser og
øke folketallet».

ELLING FEKJÆR
Hedalen, 62 år.
«økt samarbeid
mellom hytte- og
lokalbefolkning.»

TVERRPOLITISK
KOMMUNELISTE
I
SØR-AURDAL
KOMMUNE

HANNE GRIMSRUD
Begnadalen, 50 år.
«best mulig kommunal
service. Polutsalg på
Bagn.»

«Vil DU bli med på
utvikling og vekst
i kommunen vår?»
TOR ANDERS
PERLESTENSBAKKEN
Hedalen, 33 år.
«best mulig helse og
omsorgstjenester»

ODDVAR
FREMGAARD
Reinli, 38 år.
«Næringsutvikling,
veier, barn- og unges
sikkerhet»

TOM NYBRÅTEN
Leirskogen, 41 år.
«Nye tilbud til yngre,
spesielt
snøscootertrasé»

ELISABETH
JOHNSEN
Bagn, 44 år.
«Aktive fritidstilbud
for alle»

RAGNAR GARLI
Hedalen, 38 år.
«Øke kvaliteten på
skoletilbudet»

SONJA
BORDEWICH
Garthus, 35 år.
«Aktivt kulturmiljø
og bygdeutvikling»

REIDAR BØHLE
Hølera, 45 år.
«Bedre veier og
fritidstilbud. Økt
aktivitet i næringslivet.»

HÅVARD SUKKE
Hedalen, 38 år.
«God skolestruktur,
god eldreomsorg.
Kommunen må ta vare
på og utvikle flere
arbeidsplasser»

UNNI SKJERSTEIN
VALLAND
Hølera, 41 år.
«Bedre fritidstilbud
for
motorinteresserte»

SVEIN OLAV
KOPPERUD
Begnadalen, 51 år.
«Gode tilbud til barn
og unge, flerbruksall
bør prosjekteres.»

VIBEKE FINNØEN
AMUNDSEN
Begnadalen, 23 år.
«Sør-Aurdal kommune
som en attraktiv
kommune å bo i!»

EIVIND
FREMGAARD
Reinli, 63 år.
«Øke standard på
veier og mer aktiv
næringspolitikk»

ANITA VANGEN
LINDLIEN
Bagn, 34 år.
«Bedre fritidstilbud til de
unge»

GERD STAVEDAL
Stavedalen, 58 år.
«Utvikle samarbeid
mellom bygdene, bedre
næringspolitikk og
ønsker pol på Bagn»

ØYSTEIN KOLSRUD
Bagn, 44 år.
«Bedre kommunale
veier, fritidstilbud for
motorinteresserte.»

ARVID BERG
Bagn, 67 år.
«Gode oppvekstvilkår
for barn og unge»

OLA H. SKJÆRSTEIN
Leirskogen, 72 år.
«Nærings- og
landbruksutvikling,
regionalt samarbeid,
bevare Fosheim.
Polutsalg på Bagn.»

BERGJOT
SKJÆRSTEIN
Leirskogen, 64 år.
«Utvikle robuste
lokalsamfunn i SørAurdal»

KRISTIAN STRØM
Garthus, 35 år
«Bolyst-tiltak og økt
samarbeid innad i
næringslivet.»

ODDBJØRN NYBRÅTEN
Garthus/Åsebygda, 37 år.
«Gode skoletilbud,
ferdigstille E16 og
flerbrukshall».

«Vi ser at
Sør-Aurdal
er
mulighetenes
kommune.
Gjør du?»
Kontaktinformasjon:
Tverrpolitisk kommuneliste
v/ Arvid Berg
2930 Bagn
epost: arviberg@online.no
tlf: 958 26 277
Vi er på facebook, og noen har registrert seg i
velgerguiden på www.tv2.no

