10 gode grunner til å

stemme KrF

1 Familien må få styre sin egen hverdag
Det må legges til rette for et fleksibelt barnehagetilbud, tilpasset familienes behov. Barnehagene må ha gode lokaler, egnede uteområder og
velkvalifisert personale.

2 En god skole er en god start
Skolestrukturen må være forankret i befolkningen. Skolene må få tilstrekkelig med ressurser slik at nødvendige læremidler kan anskaffes.
Vi ønsker å arbeide for at frivillige tilbud som SFO og leksehjelp blir av
god kvalitet. Praktiske valgfag må tilbys som et alternativ til språklig
fordypning i ungdomsskolen.

3 Sør-Aurdal skal være et godt sted for barna
Vi vil gi barn og unge en trygg hverdag gjennom å styrke barnevernet,
utjevne sosiale forskjeller og gi gode fritidstilbud . Tilbud må sikres til
barn og unge som er utsatt for eller vitne til vold og rusmisbruk i familien.

4 Det skal være godt å bli gammel i Sør-Aurdal
Institusjonene må gis nok personell slik at det kan tilrettelegges for aktiviteter og opplevelser som gir et positivt livsinnhold. Det må søkes en
god balanse mellom hjemme-basert omsorg, omsorgs-boliger og sykehjemsplasser.

5 Alderdom med mening og innhold
Vi vil verdsette seniorene som ressurspersoner og legge til rette for
aktiv deltakelse i samfunnet. Hverdagen må fylles med positivt innhold
også for eldre som trenger pleie. Det vil forebygge sykdommer og gir
bedre livskvalitet. De har også behov for kultur og åndelige impulser.

6 Frivilligheten bærer samfunnet
Vi vil la frivillig innsats blomstre, både i lag og foreninger og gjennom
private ideelle institusjoner. Frivillighet lever av lyst og dør under
tvang. Frivillighet må oppmuntres og gis gode arbeidskår.

7 Kristen kulturarv er en viktig byggestein for samfunnet
Vi vil ta med denne arven videre i nye tider. Trosfrihet er en grunnleggende menneskerett. Det verdinøytrale samfunn er en illusjon. Mangfold er verdifullt, og trygghet for egen kulturbakgrunn er viktig i møte
med andre kulturer.

8 Alle må få en sjanse
Det er viktig med et inkluderende arbeidsliv også i vår kommune.
Rusmisbrukerne må hjelpes bort fra avhengigheten. Fattigdom må avhjelpes med målrettede tiltak.

9 Levende lokalsamfunn er en forutsetning for velferd og næringsliv
Vi vil sikre en kommuneøkonomi som gjør at velferden ivaretas. Vi
ønsker å bidra til gode vilkår for næringslivet og et allsidig kulturliv.
Fornuftig bruk av lovverket kan sikre bosettingen, miljøet og en forsvarlig drift av jordbruksarealene. Aktive bønder bør gis gode muligheter for å øke produksjonen. Skogbrukspolitikken må stimulere til bedre
utnyttelse, samt videreforedling av skogsressursene innenfor en bærekraftig ramme.

10 Miljøet er vårt felles ansvar
Vi må tenke globalt og handle lokalt. Vi vil ta vare på miljøet gjennom
vår kommunale klimaplan, kildesorteringsordninger og en god arealplanlegging.

Du vil finne hele programmet vårt på: www.krf.no

Stem KrF inn i kommunestyret!
KrF har i inneværende periode en representant i
kommunestyret. Vi har håp om å øke vår representasjon og går til valg under mottoet: ”Vi tar ansvar”

Husk at din stemme teller ved valget!

1. kandidat: Kari-Anne Rustebakke
Er gift og har to barn. Hun er utdannet reseptarfarmasøyt og arbeider på Bagn Apotek. Hun er 1.vara til
Kommunestyret og fast medlem i Levekårskomitèen.
Hun er valgt inn i Begnadalen Menighetsråd og er kasserer i FAU ved Begnadalen skole.

2. kandidat: Reidar Heiene
Er gift og har tre voksne barn. Han er bygningsingeniør,
har undervist i videregående skole og arbeidet som
byggteknisk konsulent. Han er en ildsjel og deltar aktivt
i ulike frivillige sammenhenger.

3. kandidat: Anne Lise Sørbøen
Er gift og har to voksne barn. Hun er utdannet adjunkt
med 40 års fartstid i skolen, det meste av tida i SørAurdal. Som pensjonist er hun engasjert i frivillig arbeid
gjennom flere ulike organisasjoner.
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