
HELE AREMARK
senterpartiet.no/aremark

7.  Hege Holth, Barne- og 
ungdomsarbeider
8. Bjørn Haugeby, 
Næringsdrivende
9. Stine Ranum, 
Butikksjef
10. Rolf Olaf Dagerød, 
Sagbruksarbeider

11. Jarle Ørsleie, 
Elektriker
12. Emilie Charlotte Ilar, 
Ergoterapeut
13. Veronica Berle Hoff, 
Lærer
14. Nils Erik Aanonsen, 
Produksjonsarbeider

15. Hilde B. Sørum, 
Speditør
16. Tommy Sydnes, 
Anleggsleder
17. Harald Brække, 
Bonde
 

Egil Kortnes, 
Spesiallærer

Anders Brynildsen, 
Bonde

Camilla Glimsdal, 
Student

Per Ivar Thomasrud, 
Politi

Marte Espelund-
Sande, 
Helsefagarbeider

Håkon Tolsby, 
Høgskolelektor/
Næringsdrivende

1 2 3

4 5 6

Kommunestyrekandidater

HELE ØSTFOLD
senterpartiet.no/ostfold

1. Annet Beathe K. Tvinnereim 
 Akershus
2. Olav Skinnes, Krødsherad 
Buskerud
3. Johan Edvard Grimstad 
Østfold
4. Brita Skallerud 
Akershus

5. Magnus Weggesrud 
Buskerud
6. Annette Lindahl Raakil 
Østfold
7. Eli Hovd Presegården 
Buskerud
8. Ole Kristian Kaurstad 
Akershus

9. Elisabeth S. Gundersen 
Østfold
10. Anne K. Grimsrud
Buskerud
11. Dagfinn Sundsbø 
Akershus
12. Håkon Tolsby,  
Østfold

12. Håkon Tolsby
Aremark

9. Elisabeth S. Gundersen
Eidsberg

6. Annette Lindahl Raakil
Rygge

Fylkestingskandidater
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3. Johan Edvard Grimstad
Råde i Østfold

1. Anne Beathe K. Tvinnereim 
Enebakk i Akershus

2. Olav Skinnes 
Krødsherad i Buskerud

Sarpsborg



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/aremark

SKAPENDE NÆRINGSLIV
 Vi ønsker en ressurspark for 
gründere, pendlere og etablerte 
bedrifter; et kompetanse- og 
utviklingsmiljø med veiledning, 
kontorer og møtefasiliteter. 

 Jord- og skogbruk skal ha 
rådgivningstjenester som er 
lokalisert i kommunen.

 Reiselivsnæringen må kunne 
utvikles i 100-metersonen.  

 Vi vil prioritere beitedyr og 
hjortevilt fremfor rovdyr og 
ønsker ikke ynglende ulv i 
kommunen.

SEKS GODE GRUNNER FOR Å 
VÆRE EGEN KOMMUNE:

 Vi bestemmer utviklingen av vårt 
eget nærmiljø.

 Vann i bassenget, egen 
idrettshall og ungdomsklubb.

 En moderne skole og egen 
barnehage.

 Lokal eldreomsorg og eget 
legekontor.

 To kirker og egen prest.
 Et lokalt og velfungerende 
brannvesen.

FLERE INNBYGGERE OG 
VARIERTE BOLIGOMRÅDER 

 Aremark skal markedsføres som 
en god kommune å bo i.  Idéen 
om økolandsby skal videreføres. 
Rimelige utleieboliger for 
førstegangsetablerere.

 Høyhastighetsbredbånd og 
5G-nett i hele kommunen. 
Aremark skal være en SMART-
kommune.

 Kommunen skal bidra til 
å forskjønne og utvikle 
fellesområdene langs vassdraget 
slik som Strømsfoss, Skjæra og 
Meierielva. 

GODE TJENESTER TIL ALLE – 
UANSETT ALDER

 Vi ønsker ungdomsklubben 
tilbake til Myrland 

 En moderne barnehage med 
svømming, og åpnings- og 

ferietider tilpasset brukernes 
behov og samkjørt med SFO.

 Den gode eldreomsorgen i 
Aremark skal videreføres med 
tjenester her vi bor.

 Utvikle nye bofellesskap hvor 
det er trygt å bo og kort vei til 
kommunale tjenester.

 Eldre og syke skal kunne bo 
hjemme så lenge de ønsker, med 
smarte, tekniske løsninger.

KULTUR GIR ET RIKERE LIV
 Et levende kulturtilbud, hvor det 
legges til rette for samarbeid 
mellom kommune, næringsliv og 
frivillighet. 

 Utvikle kulturscenen og 
biblioteket til en møteplass 
med kino, teater, foredrag og 
utstillinger. 

 Et bredt treningstilbud med 
fellestreninger og individuelle 
tilbud. 

Aremark Senterparti vil fortsette arbeidet for at vi skal bestå som 
egen kommune. Vi tror på lokaldemokratiet, og at vi som bor her 
i Aremark kjenner våre egne behov best. Vi tror på tjenestetilbud 
nær folk og vil kjempe mot regjeringens sentraliseringspolitikk. 
Vi har tro på fremtiden i Aremark.  En stemme til Senterpartiet er 
en stemme for Aremark og lokaldemokratiet.

VÅR POLITIKK 
for Aremark Fullstendig program finner du på  

senterpartiet.no/ostfold 
senterpartiet.no/viken

GRØNN FRAMTID
Senterpartiet vil

 styrke jordvernet og bedre 
vannmiljøet 

 gjennom økt CO2-binding i skog 
og jord, bidra til å gjøre regionen 
klimavennlig 

 at bysentra, bydelene, bygder og 
lokalsamfunnene skal være gode 
å leve i 

 satse på ny miljøvennlig 
teknologi og energiformer for 
kollektivtrafikk, privatbilisme og 
transport 

SAMFERDSEL
Senterpartiet vil:

 styrke vedlikeholdet på 
fylkesveiene

 innføre ett billett- og sonesystem 
i hele regionen, inkludert Oslo, 
for buss og bane

 bruke Moss lufthavn Rygge og 
si nei til en tredje rullebane på 
Gardermoen

 jobbe for gode tverrforbindelse i 
Østfold og mellom Østfold resten 
av Viken

LOKALT FOLKESTYRE
Senterpartiet vil:

 ha en tillitsreform og redusere 
graden av detaljstyring  

 arbeide for mest mulig 
åpenhet med færrest mulig 
heltidspolitikere i Viken 

 ha et inkluderende samfunn hvor 
alle skal føle seg ivaretatt

UTDANNING 
Senterpartiet vil:

 opprettholde dagens 
skolestruktur i Østfold med 
skoler som kombinerer 
studiespesialiserende og 
yrkesrettede linjer 

 satse på flere lærlinger og ha 
fleksibilitet mellom studieløpene 

 ha fokus på det psykososiale 
miljøet 

 at inntaket til videregående 
skole skal baseres på 

nærskoleprinsippet og går imot 
fritt skolevalg

 prioritere karriereveiledning, 
voksenopplæringstilbudet og 
livslang læring

NÆRINGSLIV   
Senterpartiet vil:

 redusere byråkratiet for små- og 
mellomstore bedrifter

 utvikle nye næringer gjennom 
teknologi og forskning knyttet til 
det grønne skiftet 

 bruke fylkeskommunens 
innkjøpsmakt aktivt for å løfte og 
utvikle lokalt grønt næringsliv

 styrke satsing på besøks- og 
opplevelsesnæringer

 øke matproduksjonen
 styrke skog- og trebaserte 
næringer

Senterpartiet vil ha gode og nære tjenester i hele Østfold - 
og hele Viken. Vi mener fylket Viken er en dårlig idé og vil 
jobbe for at sammenslåingen oppløses. Inntil det skjer, vil vi 
jobbe for et levende folkestyre og at oppgavene løses slik at 
folk sikres likeverdige og gode tjenester.  

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg Sarpsborg
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