Valgprogram for

Tverrpolitisk Kommuneliste
i Sør-Aurdal 2007-2011

TPK

Vi samarbeider for deg!
Bli med på ”innbyggerlaget”!
Skap trivsel i hverdagen!
Bruk stemmeretten din!

Sør-Aurdal

GODT VALG!

Skole og Barnehage
• Opprettholde og videreutvikle våre fem barnehager,
fire barneskoler og to ungdomsskoler
• Fokus på sunt kosthold, trivsel og god kvalitet på
undervisningen…(bør vi innføre skolemåltid?)
• Økt datasatsing i skolene
• Styrke samarbeid mellom hjem og skole
• Øke trafikksikkerheten
Barn og ungdom
• Trygge trafikksikkerheten ved våre skoler og barnehager
• Arbeide for gang-/sykkelveier i utsatte områder, for
eksempel strekningen E16/Hougsrud bru - Begna
Bruk (ca2km)
• Trygg og billig transport for ungdom fra Fagernes til
Sør-Aurdal
• Lytte til ungdommens ønsker og behov. Samt støtte
opp om ungdomskontaktens arbeid
Kultur, idrett og ideelle organisasjoner
• Kultur og idrett skal være satsingsområde i Sør-Aurdal i samsvar med revidert kulturmelding anno 2006.
• Vurdere behov, konsekvenser og muligheter for en
flerbrukshall (trening, konserter, teater, turneringer,
klatrevegg og andre arrangementer)
• Våre to stavkirker, to museer og Tusenårsstedet skal
være sentrale i markedsføringen av kommunen vår
• Fremheve det flotte kulturlandskapet. Rydde langs
veiene, elvene, skape utsiktsplasser
• Aktiv deltaker i prosjektet Valdres Natur- og kulturpark
• Øve trykk for å få bygget inngangsport til Valdres
Natur- og Kulturpark ved fylkesgrensen
• Gratis møte-/øvingslokaler og kopiering til frivillige
lag og organisasjoner
• Stimulere til godt samarbeid mellom Bagn, Reinli,
Leirskogen, Begnadalen og Hedalen

Foto: Axel Lindahl, Valdres
Spirilen mellem Fjeldheim og
Garthus, 1880

Kommunikasjon
• Det offentlige må ta sitt veiansvar på alvor
• Ingen bomfinansiering ved utbygging av E16
• Full mobil- og bredbåndsdekning
• Rutebussene skal kunne stoppe ved alle
busstoppene
• Øve påtrykk for å utbedre fylkesveiene
• Bedre vedlikehold på kommunens veier
Bolig
• Stimulere til ungdoms-/overgangsboliger
• Sørge for at Sør-Aurdal kommune har tilstrekkelig
antall omsorgsleiligheter
• Boligmuligheter for de mellom ”barken og veden”
• Videreføre og synliggjøre kommunens rimelige
boligtomter
Helse
• Alle som har behov for pleie og omsorg skal få det
der de ønsker det
• Helhetlig tilbud fra ung til gammel
• Hjemmesykepleien sikres nødvendige ressurser
• Gjennomgå bygningsmassen innen pleie og omsorg
• Videreutvikle lege-, helsesøster- og fysioterapitjenesten i kommunen
• Dagsentrene skal videreutvikles
Næringsutvikling
• Bedre markedsføring av kommunens tilbud av gratis
næringstomter
• Ja til utvikling av nye bedrifter, tilby hjelp og
rådgivning
• Markedsføre Sør-Aurdal som en ypperlig kommune
å etablere seg i
• Positive til bygdeutviklingsarbeid
• Primærnæringen må stimuleres spesielt i en tid
med store utfordringer og nye muligheter
• Ta vare på eksisterende bedrifter

Miljø og energi
• Kommunen skal være bevisst sitt miljøansvar og
energibruk
• Stimulere til riktig bruk av søppelcontainere
• God vannkvalitet fra kommunens vannverk
• Hindre unødvendig støy
• Forebygge og hindre utslipp av forurenset vann/kloakk
• Åpen for alternative energikilder som bioenergi,
vannbåren varme, varmepumpe m.m.
Økonomi
• Avskaffe privat eiendomsskatt i Bagn Tettsted
• Ingen innføring av eiendomsskatt for boliger og hytter
• Ivareta og effektivisere økonomien i kommunen
• Sørge for at kommunen har sunn økonomi gjennom god
og gjennomtenkt økonomistyring
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Vi i TPK vil også arbeide for
• Fokus på kommunen som servicebedrift
• God dialog mellom ledelse, politikere og ansatte i kommunen. Fokusere
på trivsel, motivasjon, god ressursbruk og service
• Åpne prosesser med innbyggerne, næringsliv og berørte parter før
beslutning fattes
• Tilstrekkelig brannberedskap
• Bygg og anlegg må tas godt vare på gjennom en drifts- og
vedlikeholdsplan
• Sør-Aurdal kommunes interesser må også ivaretas i det interkommunale
samarbeidet
• Styrke samarbeidet mellom innbyggerne og fritids-/hyttebeboere
• Kommuneplanen taes opp til revidering kommende kommunestyreperiode

