Tynset
Stem på dine

hjertesaker!

Vi tror på hele Fjellregionen!

Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti

Q

Videreutvikle det gode skoletilbudet i regionen
• Styrke rekruttering og sikre økt samarbeid mellom de videregående skolene også i de nye fylkene
• Satse på Storsteigen som et grønt kompetansesenter for
utdanning og forskning
• Øke tilbudet ved de desentraliserte høgskoletibudene
på Røros og Tynset

Q

Samferdsel som kompenserer for avstandene
• Elektrifisering av Røros- og Solørbanen
• Rv. 3 må utbedres og Lonåsen prioriteres
• Styrke rutetilbudet på Røros flyplass
• Bedre kollektivtransporttilbud, særlig mellom øst og vest
i Innlandet og nordover mot Trondheim
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Q
Q
Q

Q
Q

Sikre oppgradering av bygningsmasse og medisinsk-teknisk
utstyr ved Tynset Sjukehus
Vi sier nei til vindmøllepark
Gi alle i Fjellregionen tilbud om fiber
Sikre at man bruker mer ressurser på tjenester til
innbyggerne enn fysisk samlokalisering
Vi vil møte klimautfordringene gjennom bruk framfor vern.
En grønn verden trenger også energi, råstoffer og mat. VI
må satse på skogbruk, jordbruk, lokalmat og lokal foredling
Sikre beiteressursene gjennom større lokal råderett
i rovdyrpolitikken
Beholde fullverdige tjenester ved blant annet Nord-Østerdal
Tingrett, Tynset og Røros Trafikkstasjon. Vi skal jobbe for
flere statlige arbeidsplasser i regionen

TYNSET SENTERPARTI
Med røtter og vinger for framtida!
Q

Næring
• Fiber/høyhastighetsbredbånd til alle
• Legge til rette for mer detaljvarehandel i sentrum
• Tilrettelegge for sentrumsnære næringsarealer for industri
og annen plasskrevende næringsvirksomhet
• Bidra til næringsutvikling i hele kommunen
• Styrke reiselivet blant annet ved å bidra til flere
hyttedøgn i kommunen.
• Sikre tilbud innen høyskoleutdanning og de videregående
skolene som tilpasses behovet i Fjellregionen og det lokale
næringslivet

Q

Landbruk
• Sterkt jordvern
• Øke verdiskapingen i landbruket
• Bevar landbruksarealene vest for Glåma og ved Motrøkrysset
• Trygg og sikker matproduksjon
• Viktig med variert bruksstruktur
• Vi skal ikke ha ynglende ulv i Norge, og andre rovdyrbestander
skal holdes på et minimum
• Tap av beitedyr skal gi full erstatning og skadegjørende
rovdyr må tas ut raskere
• Sikre beiterettigheter og beitedyr

TYNSET SENTERPARTI
Med røtter og vinger for framtida!
Q

Godt nærmiljø
• Bidra til levende bygder
• Flere boenheter i sentrum
• Grønne lunger i Tynset sentrum (blant annet på Tronstua-tomta)
• Stimulere til at flere forfalne hus rives.
• Økt vedlikehold av kommunens eiendommer
• Fornye Tynset torg
• Nei til vindmøllepark

TYNSET SENTERPARTI
Med røtter og vinger for framtida!
Q

Kultur/idrett
• Rammen for kultur- og idrettsfond skal økes
• Fremme og bidra til fortsatt toppidrettssatsing ved NØVGS,
og derigjennom arbeide for et høyskolebasert årsstudium
innen idrett
• Bidra til vedlikehold og aktivitet i Rambu
• Etablere et bassengfond finansiert av kommunenes overskudd

Q

Skole/Oppvekst
• Videreutvikle kvalitetsskolen som kjennetegn for Tynset
• Opprettholde dagens skolestruktur
• Kvalitet og pedagogisk kompetanse skal særprege barnehagene
• Legge til rette for bredde i skoletilbud i grunnskole,
videregående skole og høyskole
• Mer praktisk læring og næringslivet aktivt inn i skolen;
Mer «skole utafor skola»
• Arbeide for gode lærlingplasser

Q

Helse/omsorg
• Sikre oppgradering av bygningsmasse og medisinsk-teknisk
utstyr v/Tynset sjukehus
• God livskvalitet gjennom forebyggende helsearbeid
og bedre folkehelse
• Gode hjemmebaserte tjenester
• Enan videreføres som omsorgsboliger med et aktivt og variert
omsorgstilbud
• Gjenåpne stengt avdeling, og bygge ut Tjønnmosenteret
• Furumoen og Kongsheim tilrettelegges som botilbud for eldre
• Aktivitet og trivsel for demente, eldre og de med fysiske
og psykiske utfordringer
• Flere fastlegehjemler
• Ja til heltids sykepleierutdanning v/Tynset studie- og høyskolesenter

TYNSET SENTERPARTI
Med røtter og vinger for framtida!
Q

Samferdsel
• Arbeide for flere km med gang og sykkelvei. Særlig viktig er:
- Ringveien
- Kvikne
- Kjæreng; Forlengelse til Vestre Brekkveien
• Sikre mjuke trafikanter i område Neby- Bygda-Tynsetbrua
• Sikre utvidelse av jernbaneundergangen i Ringveien
• Sikre god og trafikksikker adkomst til skoleområdene, sjukehuset
og arkivet. Utrede ny adkomst fra Grendeveien
• RV3 ved Lonåsen må utbedres snarest
• Bedre kollektivtilbud på vei og bane
• Innlandet fylke krever bedre infrastruktur øst/vest

￼

TYNSET SENTERPARTI
Med røtter og vinger for framtida!
Q

Klima/Miljø
• Arbeide for fleksible kollektivtilbud og felles betalingsordning
for buss og tog
• Bidra til mer bruk av fornybar energi
• Arbeide videre med energieffektivisering
• Mer lokal foredling av råvarer i regionen
• Etablere et tre-fond/klimafond for å stimulere til flere
arbeidsplasser innenfor trebasert virksomhet og fremme
klimavennlige løsninger i landbruket
• Utfasing av engangsplast

Stein
Tronsmoen

Per Ivar
Barmoen

Erlend Kvittum
Nytrøen

Stem på dine
1. 	Merete Myhre Moen, 1969
2. Stein Tronsmoen, 1955
3. Britt Sæter Grue, 1968
4. Per Ivar Barmoen, 1961
5. Erlend Kvittum Nytrøen, 1998
6. Eva Eggen, 1953
7. Jan Kåre Moan, 1947
8. Roar Estengård, 1977
9 Solfrid Storli, 1963

Britt Sæter
Grue

kandidater!
10 Dag Henrik Sandbakken, 1957
11 Ola Engen, 1969
12 Nils Helge Kirkbakk, 1988
13 Karin Østigård, 1973
14 Robert Fonnås, 1972
15 Hanne Aaen Aasbrenn, 1985
16 Nina Hogstad, 1978
17 Karin Oldertrøen, 1962
18 Per Roger Bekken, 1978
19 Gunnar Borlaug, 1966
20 Jane Kristin Lund, 1964
21 Bjørn Arve Bekken, 1968
22 Anna Margrete Hoås 1954
23 Kristoffer Hagen 1989
24 Erik Kindølshaug 1937
25 Hans Olav Holann 1976
26 Rainer Heilmann 1980
27 Roger Øvereng 1978
28 Eva Iren Furuli 1979
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1. kandidat
Merete Myhre Moen

