Stem Alstahaug Senterparti
Kommunestyrekandidater
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Peter Talseth
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Trude Jægtvik
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Kyrre Pettersen

Maren Herigstad

7. Anette Markvoll
8. Anders Mørk
9. Erik Jørgensen
10. Per Kristian Roghell
11. Annie Marskar
Henriksen
12. Skule
Skulstad

13. Edvard Alexsander
Westvik
14. Odd Magne Karlsen
15. Maria Lene
Knapstad
16. Ole Nilssen
17. Anna Elisabeth
Øyen

Svein Arne Monsen
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Ingar Nykmark
18. Ann Karin
Edvardsen
19. Sigsten Johansson
20. Roger Eliassen
21. Norvald Ruderaas

ALSTAHAUG SENTERPARTI
- MED HJERTE FOR HELE KOMMUNEN

Følg oss på Facebook - Alstahaug Senterparti

VÅR POLITIKK
for hele Alstahaug

Følg oss på Facebook
- Alstahaug Senterparti

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha tjenester nært folk, der folk
bor. Vi arbeider for å videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig, offentlig tjenestetilbud i hele Alstahaug, uavhengig av hvor man bor. Senterpartiet vil
derfor legge til rette for aktivitet og utvikling i både by og bygd. Sandnessjøen som
regionssenter er et produkt av omkringliggende områder, og styrkes ved en satsing
på distriktene. By og bygd eksisterer i en gjensidig avhengighet av hverandre.
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Skapende næringsliv

•

•
•
•
•
•
•

•

Videreutvikle havnen som et viktig knutepunkt
Landbruket i Alstahaug må beholde sin sterke posisjon
Restriktiv jordvernpolitikk
Utvikle havbruk og fiskerier
Byggeklare boligtomter til fornuftige priser i hele kommunen
Bosetting i hele kommunen er en
forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en
grønn omstilling
Legge opp til kriterier i kommunens anbud som gjør at lokale
aktører kan være med

Blomstrende kulturliv
•
•
•
•
•
•

Kulturbad for alle
Mer satsing og tilbud til kulturskolen
Fortsatt satse på idretten
Gi mer kommunal støtte til frivillige lag og foreninger
Øke støtten til nærmiljøanlegg
Tilrettelegge for idretts- og kulturtilbud til minoriteter

Inspirerende oppvekst
•
•
•

•

Opprettholde 1-10 skoler på Søvik
og Tjøtta
Arbeide for desentraliserte studiesteder og studietilbud innen
sykepleie- og lærerutdanning
Arbeide for bedre skolebibliotektilbudet, gratis leirskole, ha fokus
på fysisk aktivitet og lek i SFO og
skole
Arbeide for gratis skolefrokost
samt frukt og grønt til alle elever i
grunnskolen

Folkets helsetjeneste
•

Helgelandssykehuset 2025:
Avstand er viktig – vi (dvs hele
Helgeland) må rekke fram i tide!
Hvis det blir ett sykehus går vi
inn for ett stort akuttsykehus på
kysten (Tovåsen og utover mot
Sandnessjøen). 2-sykehusmodellen må utredes ytterligere og
mandatet spisses (fra Helse Nord,
Helseminister eller Storting). Det
må byttes ut med 2 likeverdige
sykehus med føde og akuttkirurgi
både på Mo i Rana og Sandnessjø-

•

•
•
•
•

en. All psykiatri og administrasjon
lokaliseres til Mosjøen.
Eldreomsorgen: Liv til åra, ikke
bare år til livet
Gi valgfrihet til å bo hjemme ved
å styrke hjemmesykepleien
Bygge ut tilstrekkelig med omsorgsboliger, sykehjemsplasser og
dagtilbud. Boligtilbudet må være
fleksibelt.
Styrke og forenkle ordningen med
omsorgslønn
Satse på forebyggende arbeid hos
barn og unge, spesielt helsesøstertjeneste og utekontakt
Økt fokus på psykisk helsevern
Sette krav til responstid for ambulansetjenester

Framtidsrettet infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilstrekkelig ferge- og hurtigbåtkapasitet / frekvens i hele regionen
Fastlandsforbindelse til Sør-Helgeland
Asfaltering av kommunale veier
både i distriktet og i sentrum
Gode løsninger for godstransport
inn og ut av regionssenteret Sandnessjøen og distriktene omkring
Arbeide for økt frekvens på rutetilbud ved Sandnessjøen lufthavn
Post dit folk bor
Nei til sentralisering av viktige
tjenestetilbud som domstol og
vegvesen
Høyhastighets bredbånd for alle
til en fornuftig pris

