
Aremark Senterparti  
– valgprogram 2019 
 

 
 
 
Aremark skal bestå som egen kommune 
 

1. Aremark Senterparti vil arbeide for at Aremark består som egen kommune.  
Vi tror på lokaldemokratiet, og at vi som bor i Aremark kjenner våre egne behov best. 
Vi tror på tjenestetilbud nær folk og vil kjempe mot regjeringens sentraliseringspolitikk. 
Vi tror på utvikling og en fremtid for Aremark. 
En stemme til Senterpartiet er en stemme for Aremark og lokaldemokratiet. 
 

2. Aremark Senterparti vil arbeide for at alle innbyggerne fortsatt får løst sine behov i 
kommunen raskt og effektivt. 
 

3. Aremark Senterparti vil etablere gode kommunikasjonskanaler, og sørge for at kommunen 
blir flinkere til å orientere innbyggerne om det som skjer via sosiale medier og kommunens 
nettsider.   
 

4. Aremark Senteparti ønsker å vektlegge et godt samarbeidsmiljø mellom politikkere og 
kommunens administrasjonen og ansatte. Hvis vi skal fungere som en liten kommune, må vi 
sammen skape de gode løsningene for innbyggerne. 
 

Gode tjenester til alle – uansett alder 
 

5. Aremark Senterparti ønsker å videreutvikle de gode tjenestene til barn, unge og eldre i 
samarbeid med kommunen, idretten og de frivillige. 

 
6. Aremark Senterparti ønsker å holde de kommunale avgiftene på et lavt nivå. 

 
 

Flere innbyggere og varierte boligområder  
 
7. Aremark Senterparti vil arbeide aktivt for å få flere innbyggere til kommunen.  

 
8. Aremark Senterparti ønsker attraktive og varierte boligområder.  Vi vil fortsatt arbeide med å 

etablere økolandsby i kommunen.  Aremark skal markedsføres som en god kommune å bo i. 
Aremark Senterparti ønsker at kommunen skal se på muligheten for å tilby rimelige 
utleieboliger for førstegangsetablerere.                                                                                 

 
9. Aremark Senterparti ønsker å satse på smarte løsninger for innbyggerne, og vil arbeide for 

høyhastighetsbredbånd og 5G-nett i hele kommunen.  
 

10. Aremark Senterparti ønsker at kommunen skal bidra til å forskjønne og utvikle 
fellesområdene langs Haldenvassdraget slik som Strømsfoss, Skjæra og Meierielva.  
 

 

 



Det skal være godt å være ung i Aremark 
 

11. Aremark Senterparti vil arbeide for et godt ungdomstilbud, og varierte tilbud flere ganger i 
uken. Vi ønsker ungdomsklubben tilbake til Myrland slik ungdommen selv ønsker - og som 
Aremark Senterparti tidligere har foreslått.  
 

12. Aremark Senterparti vil arbeide for en moderne barnehage med fortsatt 
barnehagesvømming, og åpnings- og ferietider som er tilpasset brukernes behov, og 
samkjørt med SFO. 

 

Det skal være trygt å bli gammel i Aremark 
 

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

14. Aremark Senterparti ønsker å se på Fossbykollen med tanke på å utnytte gode arealer som 
står ubrukte i dag. Vi ønsker å etablere et heldøgns omsorgstilbud i tilknytning til 
sykehjemmet.  Vi ønsker å utvikle et bofellesskap hvor det er trygt å bo, og enkelt å benytte 
de tjenester som kommunen tilbyr.  

 
15. Det skal være enkelt for eldre og syke å bo hjemme så lenge man ønsker, med smarte, 

tekniske løsninger. Aremark Senterparti ønsker at Aremark skal være en foregangskommune 
for utprøving av velferdsteknologi. 

 

Kultur gir et rikere liv 
 

16.  Aremark Senterparti ønsker et levende kulturtilbud, hvor kommunen legger til rette for 
samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivilligheten.  
 

17. Vi vil styrke kulturscenen og biblioteket til en møteplass med kino, teater, foredrag og 
utstillinger.  
 

18. Vi vil ha på plass et bredere treningstilbud. Aremark trenger et eget «treningssenter» med 
tilbud om fellestreninger og individuelle apparater.  

 

Næringsliv skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling! 
 

19.  Vi skal ha en aktiv og positiv næringspolitikk som tilrettelegger for næringsutvikling.  Vi må 

arbeide for flere arbeidsplasser og øke verdiskapningen i kommunen.  

 

20. Kommunen skal legge til rette for gründere og støtte opp om de bedriftene vi allerede har. Vi 

må ha på plass en kontaktperson med nødvendig kompetanse på næringsutvikling og med 

oversikt over finansieringsmuligheter som kan stimulere til vekst. 

 

21. Vi ønsker å etablere en ressurspark for gründere, pendlere og etablerte bedrifter. En 

næringsarena hvor kommunen kan tilby kompetanse- og utviklingsmiljø, kontor og 

møtefasiliteter. Bankbygget er en mulig lokalisering for en slik satsing. 

 
22. Aremark Senterparti ønsker at kommunen skal legge til rette for reiselivsnæringen og arbeide 

for at det blir mulig med næringsutvikling i 100-metersonen langs vassdragene.   
 

23. Vi vil legge til rette for landbruket, slik at jord- og skogbruk kan gi flere arbeidsplasser. Vi skal 
fortsatt ha rådgivningstjenester som er lokalisert i kommunen. 



 
24. Aremark Senterparti ønsker å prioritere beitedyr og hjortevilt fremfor rovdyr i Aremark. Vi 

ønsker ikke ynglende ulv i kommunen 
 

 
Gode grunner for å beholde Aremark som egen kommune: 

 Vi har innflytelse og kan være med å bestemme utviklingen av vårt eget nærmiljø. 

 Det er vann i bassenget med tilbud om bading for innbyggere i alle aldre. 

 Egen idrettshall og ungdomsklubb som snart er tilbake på Myrland. 

 En moderne barne- og ungdomsskole og egen barnehage i bygda vår. 

 Lokal eldreomsorg som tar vare på våre eldre her vi bor.  

 Eget legekontor, fysioterapeut og helsestasjon. Vi ønsker å beholde tannlegen i kommunen. 

 En frivillighetssentral som skaper aktivitet. 

 To kirker og egen prest. 

 Et lokalt og velfungerende brannvesen som skaper trygghet. 


