KANDIDATENE PÅ TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE (TPK) I SØRAURDAL

På valglista til TPK finner du hele 19 navn – 9 kvinner og 10 menn. Vi kommer
fra alle bygder i Sør-Aurdal, er i alle aldersgrupper og har varierte
utdanninger/jobber. Vi tør påstå vi representerer et tverrsnitt av
voksenbefolkningen i kommunen vår. To av oss sitter i kommunestyret i dag, og
én er første vararepresentant. Imidlertid er vi alle samfunnsengasjerte og
ønsker å gjøre en innsats for fellesskapet og Sør-Aurdal sin framtid. Vi alle
listekandidatene vil stå på TPK sitt vedtatte program.
Vi opplever Sør-Aurdal i dag er en god kommune å vokse opp i, bo i, arbeide i,
drive næringsvirksomhet i og bli gammel i. Samtidig ser vi tydelige utfordringer
også i kommunen vår. Største utfordring mener vi er befolkningsnedgangen. Vi
på TPK støtter varmt opp om Bo-lystprosjektet. Vi mener imidlertid ikke et godt
sted å bo er nok for å flytte til Sør-Aurdal. Folk må ha et meningsfullt arbeide,
en forutsigbar skolestruktur og andre gode kommunale tjenester.
TPK mener skolestrukturen i Sør-Aurdal skal være forutsigbar. Jfr.
kommunestyrevedtak fra 2015 hvor skolene skal ha et minimumselevtall.
Elevtallet i Hedalen øker, og ungdomsskolen her skal derfor bestå.
TPK vil slå ring rundt det etablerte næringslivet.

Legge til rette for at grundere med realistiske prosjekter får veiledning og
støtte i etableringen.
Skog- og jordbruksnæringen stimuleres og utvikles.
Bærekraftig hyttebygging etter vedtatte planer.
Planavdelingen i kommunen skal ha nok ressurser til rask behandlingstid.
Kommunestyrerepresentanter er ombudsmenn eller talerør for befolkningen.
Vi på TPK ønsker derfor et nært samarbeid med befolkningen i hele
kommunen. I nært samarbeid med dere, tror vi at vi sammen kan utvikle et
enda bedre Sør-Aurdal.
TPK har en ukumulert liste med hele 19 navn. Vi håper du vil bruke vår liste
neste mandag og sette kryss ved den eller de du ønsker skal komme inn i
kommunestyret.
Vi håper du leser og studerer vårt valgprogram og liste du har mottatt i din
postkasse.
Beste hilse oss alle 19 på Tverrpolitisk komunesliste i Sør-Aurdal.

