fortsettelse fra forrige side:
Nye/forbedret fritidstilbud. Motoren i lokalsamfunnet er
folks muligheter til å ha en meningsfylt fritid. De etablerte
tilbud må stimuleres til fortsatt utvikling, og i tillegg må vi
støtte opp om nye tilbud der det er behov.
Befolkningsvekst. Kommunen må sette iverk tiltak for å snu
den negative befolkningsutviklingen. TPK vil prioritere
bygdeutviklingsprosjekter.
Gode etablerte tilbud TPK vil videreutvikle:

PROGRAM

Skole og barnehage. Mer fokus på kvalitet innenfor den
struktur vi har.
Kultur, idrett og ideelle organisasjoner. Fortsatt utvikling
nært der folk bor. Samarbeid i hele kommunen og med
nabokommuner.
Miljø og energi. Kommunen må være mer bevisst sitt
miljøansvar og jobbe for at alternative energikilder blir tatt mer
i bruk.
Økonomi. Den gode økonomistyringa som ble etablert som
følge av driftsgjennomgangen må videreutvikles.
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Konkrete ting vi i TPK vil jobbe spesielt for er:
* Videreutvikle plan- og næringsavdelinga til enda bedre
serviceavdeling for næringsutvikling. * E-16 må realiseres som
planlagt. * Opprustning av vegene til Reinli, fra Nes i Ådal til
Hedalen og over Leirskogen. * Bedre tilbud til
motorinteresserte. * Kulturskole med tilstrekkelig kapasitet og
kvalitet. * Bedre markedsføring av kommunen vår.
* Kulturvernplanen med tømmerfløting må taes opp igjen.
* Vassfaret må fram som nasjonalt fyrtårn. * Valdres natur og
kulturpark må fortsette sitt arbeid med bygdeutvikling som
«lokomotiv» for hele regionen. * Styrke «valdresidentiteten»
gjennom merkevarebygging. * Avskaffe eiendomsskatten i
Bagn, TPK vil ikke innføre generell eiendomsskatt i SørAurdal. * Styrket samhandling mellom fastboende og
hyttebefolkning.
GODT VALG!
Hilsen alle oss i
Tverrpolitisk kommuneliste

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

«Vil DU bli med på
utvikling og vekst
i kommunen vår?»

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

TOR ANDERS
PERLESTENSBAKKEN
Hedalen, 33 år.
«best mulig helse og
omsorgstjenester»

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

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

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.»

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

«Vi ser at
Sør-Aurdal
er
mulighetenes
kommune.
Gjør du?»

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

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

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»

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».

Kjære sør-aurdøl
Tenk deg at du står helt fritt til å bestemme
deg for hvor du og dine skal tilbringe livet.
Vi regner med at du vil legge vekt på hva
slags tilbud du kan vente å få om du eller en
av dine blir syke eller pleietrengende.
Barnehage og skoletilbudet er kanskje
viktig for deg. Kulturtilbud og andre
tilrettelagte fritidstilbud teller kanskje også
mye. Nesten viktigst av alt er muligheten
for en trivelig plass å bo og arbeide.
Etter en gjennomtenking vil vel de fleste av
oss sør-aurdøler konkludere med at
kommunen vår har svært mye av de
kvaliteter som virkelig betyr noe. Vi i TPK
vil videreutvikle disse kvalitetene i
samarbeid med befolkningen.

TPK ser spesielt utviklingspotensiale i
Sør-Aurdal innen områdene:
Næringsutvikling. Stimulere eksisterende
næringsliv og motivere for nyetableringer.
Primærnæringene med tilleggsnæringer må
få spesiell oppmerksomhet.
Helse og omsorg. Videreutvikle gode helseog omsorgstjenester til befolkningen i SørAurdal. Se muligheter i
Samhandlingsreformen blant annet for å
styrke hjemmetjenesten, bo og
servicesentrene, Sør-Aurdalsheimen og de
to legekontorene Bagn og Nes i Ådal.
Kommunens ansatte. Det er viktig at de
ansatte trives, og får mulighet til å
videreutvikle seg og få ressurser for å gjøre
en enda bedre jobb for fellesskapet.
Fortsettelse neste side......

