1. Svein Bakke, 57 år fra Bagn (Ordførerkandidat)
Postbud.
Opptatt av skole, omsorg og økonomien i
kommunen.

2. Emmy Bakkom, 62 år fra Hedalen.
Veileder.
Jeg er opptatt av barns oppvekstmiljø. Kvalitet i
barnehagene, SFO. Oppfølging av barn allerede
fra barnehagealder, barnevern og ruspolitikk. Jeg
er også opptatt av at småbruk og gårdsbruk
fortsatt skal være attraktive bosteder.

3. Magne Damslora, 57 år fra Begnadalen
Vaktmester.
Opptatt av skole og samferdsel

4. Marianne Haldis Jensen, 57 år fra Reinli
Uføretrygdet.
Opptatt av at småbarnsforeldre kan fungere i
hverdagen. Kommuneøkonomi, kultur og eldres
hverdag.

5. Skandasr Somaskandapillai, 47 år fra Leirskogen
Sykepleier.
Opptatt av å gjøre noe for de som har det
vanskelig

6. Astrid Nybråten, 40 år fra Bagn
Lærer.
Skole og at kommunen skal være god å bo i.

7. Rolf Gunnar Olsen, 67 år fra Hedalen
Pensjonist.
Opptatt av barns og ungdoms oppvekstvilkår.
Skole- og fritidstilbud. Fortsatt levende bygder i
alle deler av kommunen.

8. Inger Lise Damslora, 53 år fra Begnadalen
Konsulent.
Opptatt av skole og forebyggende og
helsefremmende arbeid. Alle som trenger hjelp
skal få den hjelpen de har behov for. At
kommunen skal være god å bo i for alle. Levende
bygder.

9. Ole Hermann K. Bakken, 65 år fra Bagn
Kunderådgiver.
Har lang politisk erfaring og er generelt opptatt
av alle politiske saker (områder).

10. Cathrine Hagen, 37 år fra Begnadalen
Oppratørmedarbeider.
Opptatt av at det blir en god kommune for
ungdommen. Kultur og aktivitetstilbud for barn
og unge.

11. Eldor Bråten, 73 år fra Hedalen
Pensjonist.
Opptatt av skole, kultur og næringsliv. Viktig at
ungdommene våre blir gjort kjent med
de framtidsmuligheter som finnes i Sør-Aurdal. .

12. Gunvor Strandbråten, 64 år fra Begnadalen
Hjemmeværende.
Øke kvaliteten på skoletilbudet.
Flerbrukshall. Utvikle flere arbeidsplasser.

13. Reidar Schlytter, 69 år fra Begnadalen
Pensjonist.
Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett
(flerbrukshall) og eldreomsorg.

14. Helga Elisabeth Stokke, 35 år fra Reinli
Produksjonsarbeider.
Opptatt av at kommunen blir god for å sikre en
trygg hverdag for gamle og unge.

15. Stig Solbrekken, 44 år fra Bagn
Rådgiver.
Opptatt av skole og barnehage

16. Hans Allergoth, 39 år fra Begnadalen
Terapeut.
Opptatt av at kommunen skal ha et godt
skoletilbud, samt at det settes fokus på
forebyggende helse.

17. Kjell Nybakke, 38 år fra Begnadalen
Produksjonssjef.
Opptatt av at kommunen skal være god å bo i.
Levende bygder.

18. Ingar Bråten, 63 år fra Begnadalen
Industrimekaniker.
Opptatt av kultur, frivillig arbeid og næringsliv.

