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Ta hele Stange i bruk! 

La hele Stange få utvikle seg.  

Ikke legge begrensninger på utvikling. 

 

 

 

 



Stange senterparti vil utvikle Stange kommune som egen kommune, en 

kommunesammenslåing i Hamarregionen er uaktuelt for Senterpartiet. Stange kommune 

er stor nok til å tilby gode nærmiljøer med tjenester nær innbyggerne, et godt 

lokaldemokrati, småskalafordeler og et godt utgangspunkt for en videre utvikling av 

kommunen vår. Gjennom dette vil Stange også bidra til vekst i hele regionen. 

 

Stange senterparti vil ruste opp og rehabilitere kommunens skolebygg som behøver dette 

i løpet av valgperioden. For Senterpartiet er gode skolebygg viktigere enn å bruke mye 

over 100 millioner kroner på et nybygd Tingvold i Stange sentrum. 

 

Stange Senterparti vil redusere eiendomsskatten i kommende fireårsperiode. 

 

Stange ligger midt i matfatet, og matproduksjonen i kommunen er viktig for hele landet. 

 

NÆRING. Stange – nærings- og industrikommunen i regionen 

Stange Senterparti ønsker: 

  å fremme tiltak som beholder, videreutvikler og skaffer nye næringer og industri til 

kommunen 

 ønsker spesielt å satse på foredlingsbedrifter, nysatsninger innenfor det grønne 

skiftet og annen type plasskrevende næringsvirksomhet 

 å utvikle næringspotensialet med utgangspunkt i jernbane, E6, rv. 3 og fv. 24 

(området Uthuskrysset – Sørli – Skavabakken) 

 Stange Senterparti vil på alle måter støtte våre dyktige bønder og gi gode vilkår for 

matproduksjon 

 Stange kommune skal være en pådriver for å få bredbånd ut til alle 

 For å øke aktiviteten i Stange sentrum, bør kommunen være en pådriver og 

tilrettelegger for jevnlige arrangement i sentrum i samarbeid med lokale korps, kor 

eller grupper 

 

 

 



MILJØ OG KLIMA. Stange Senterparti vil: 

 legge til rette for bruk av alternative energikilder i private utbyggingsprosjekter og 

kommunale bygg 

 ha et sterkt jordvern 

 støtte ulike tiltak som reduserer kasting av mat 

 støtte tiltak som fremmer økt gjenbruk 

 

OPPVEKST. Stange Senterparti vil:  

 sette større politisk fokus på innhold og kvalitet i Stangeskolen 

 innfri bemanningsnormen i barnehager og skoler snarest mulig 

 jobbe for å styrke kvaliteten i skolene, at skolehelsetjenesten må være tverrfaglig og 

styrkes i tråd med samhandlingsreformens intensjon om mer forebygging og ved å 

sette inn tidlig innsats 

 satse på vedlikehold på eksisterende skolebygg 

 ha en ny ungdomsskole i sentrum 

 la vedtatt skolestruktur bestå 

 

FOLKEHELSE. Stange Senterparti ønsker: 

  videre utbygging av gang- og sykkelveier som et viktig tiltak både for trafikksikkerhet 

og folkehelse 

 at Stangehallen og Ottestad flerbrukshall, samt nærmiljøaktivitet/turstinettet skal 

være en motor i folkehelsearbeidet 

 å jobbe for tiltak mot barnefattigdom og sosial ulikhet 

 å bruke kulturskolen som den beste form for inkludering og mestring 

 i gjennom å ansette en frivillighetskoordinator utvikle et helhetlig samarbeid med 

frivillige lag og organisasjoner kommunen for å bidra til at deres 

innsats blir et godt supplement til kommunale tjenestetilbud 

 



HELSE OG OMSORG. Stange Senterparti ønsker:  

 å forebygge mer for å behandle mindre 

 målrettet satsing på rehabilitering slik at folk kan fortsette å klare seg selv 

 helhetlig eldreomsorg bestående av forebyggende team, hjemmebasert omsorg, bo- 

og servicesenter og sykehjem, samt et nært samarbeid med pårørende 

 videreføre Stangehjelpa som et permanent lavterskeltilbud 

 økt satsning på velferdsteknologi 

 sikre alle eldre i Stange en verdig alderdom 

 

INTEGRERING. Stange Senterparti mener: 

 at kommunen skal være en 

tilrettelegger for at nye innbyggere kan 

bruke sine evner, ferdigheter, 

kunnskaper og ressurser i arbeidslivet, 

frivillighet og lokaldemokrati. 

 at inkludering er grunnlaget for 

økonomisk selvstendighet, sosial 

utvikling og sameksistens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasa Gjestvang          Lars Alhaug          Olav Frang 

 


