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Med hjerte for hele Lund – nær folk
 Lund Senterparti vil sikre livskraftige lokalsamfunn i hele kommunen. Vi vil legge til 
rette for gode liv uavhengig av hvor en velger å bo i kommunen.

 Vårt kjennemerke skal være evne og vilje til å arbeide for nærhet og desentraliserte 
tjenester.

 En hovedsak vil være å mobilisere lokalt engasjement mot regjeringens vedvarende  
sentraliseringspress.

 Vi krever at et minimum av statlige tjenester som tilstedeværende politi og NAV-kontor 
opprettholdes.

 Lund Senterparti gir seg heller ikke 
før hele kommunen er samlet til 
ett digitalt rike – med likeverdige 
mobil-, fiber- og bredbåndsløs-
ninger.
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Trygghet og forutsigbarhet
 Lund Senterparti vil prioritere forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestetilbudet fremfor 
nye driftstiltak som ikke gir besparelser i andre enden.

 Vi vil satse på gode oppvekstmiljø i hele Lund, der barnehager og skoler får tilstrekkeli-
ge ressurser til å yte en god jobb.

 Stabilitet gir trygghet og mulighet for å planlegge nødvendige investeringer.

 Lund Senterparti vil stå fast ved tidligere løfter og fullføre pågående, større prosjekter 
som utvidelse av Nygård barneskole og rehabilitering og utvidelse av Lund ungdoms-
skole.

 Vi vil være en god eier som tar vare på og vedlikeholder både bygninger og veier.

 Trygge skoleveier er en satsning som krever vedvarende oppmerksomhet og innsats.
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Identitet og livskvalitet
 Kultur og frivillighet er «limet» som binder innbyggerne sammen, og skaper trivsel og 
gode fellesskapsopplevelser.

 Lund Senterparti vil legge til rette for gode møteplasser, og aktivt støtte opp om steds-
utvikling og frivillighetens engasjement og dugnadsvilje i alle deler av kommunen. Om 
mulig vil vi også søke å øke den økonomiske støtten til lag og organisasjoner.

 Vi vil ha et sentrum i Moi vi kan være stolte av.

 Kommunen må ha gode basistilbud. Ved kriser og situasjoner som krever hjelp utenfra, 
skal kommunen ha et variert tilbud av tjenester som imøtekommer innbyggernes behov 
til enhver tid.

 Det skal oppleves trygt og godt å være syk, funksjonshemmet eller å bli gammel i Lund. 
«Kreftomsorg i Lund kommune» og stillingen som kreftkoordinator må styrkes og utvides.

 Kommune-Norge digitaliseres, men velferdsteknologien må balanseres opp mot behovet 
for «varme hender». 

 Lund Senterparti mener folkehelseperspektivet må gjennomsyre all planlegging og virk-
somhet, og vil bl.a. arbeide for økt fysisk aktivitet i skolene.

 Hensynet til klima og miljø skal legges til grunn ved all planlegging for å sikre en bære-
kraftig utvikling med tanke på kommende generasjoner. Det må imidlertid tas en pause 
i utbyggingen av nye vindparker i regionen  -  til vi har en grundigere forståelse av hva 
disse innebærer både i naturen og økonomisk.

 Lund Senterparti er opptatt av nærhet og folkestyre. Målet er å motivere flere til å være 
engasjerte i kommunens fremtid, være aktive i nærmiljøet og i lokalpoltikken.
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På lag med næringsliv og privat initiativ  
– vekst i hele Lund

 Lund Senterparti vil legge til rette for attraktive næringsarealer samtidig som behovet for 
vern av matjord hensyntas.

 Landbruket i Lund er en næring senterpartiet vil løfte fram og gi særlig oppmerksomhet. 
Vi vil stimulere til etablering ved å se hvilke ressurser vi har i kommunen, også innen 
landbruk og skog.

 Et tilretteleggerkorps ledet av en næringsutvikler, må bistå og være en ressurs for å få nye 
etableringer til Lund.

 Vi har bygget mye infrastruktur i Lund, og vi har god plass til flere innbyggere. Nye inn-
byggere og andre som er på besøk, ønskes velkommen til en kommune vi er stolte av.

 Attraktive, byggeklare tomter må til enhver tid markedsføres og være tilgjengelige i alle 
deler av kommunen – både bolig- og næringstomter.

 Lund Senterparti vil utnytte mulighetene som ny E39-trasé gjennom  
kommunen vil gi, og vil være pådriver for at grunn eieres rettigheter  
blir ivaretatt i høringsprosessen i forbindelse med ny vei.

 Realisering av flomsikringsprosjektet i Moi sentrum vil ha  
topp prioritet. I forbindelse med ny E39-trasé må  
flomsikringen i Hovsvatnet også ivaretas.
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Hovedsaker i kommende valgperiode 
 Lund som fortsatt egen kommune
 Gode mobil-, fiber- og bredbåndsløsninger til hele folket
 Utbygging og rehabilitering av skolene på Moi
 Vekst og utvikling i hele kommunen
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1 Eia Magnhild Rita
2 Heskestad Kjell Andreas
3 Surdal Sonja Elisabeth
4 Heskestad Nils
5 Thunheim Knut Roald
6 Skilbrei Kim Rune Falk
7 Tunheim Anne Lise
8 Hofsmo Sigbjørn Andreas
9 Hellesmark Sigbjørn
10 Haugland Hans Arne
11 Helleren Ragna Merethe Eia
12 Heskestad Else
13 Heskestad Yngve Karlsen
14 Kvinen Ingebjørg
15 Moi Roy
16 Ollestad  Kristian
17 Skjærpe Håkon
18 Sætevik Kristine Marie
19 Ueland Stian
20 Ueland Ståle
21 Gystøl Anne Katrine Egeland
22 Heskestad Regine Janette Waldemar

Valglista til Lund SP 2019
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MED HJERTE FOR HELE LUND – NÆR FOLK!
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Senterpartiets ordførerkandidat, Magnhild Eia, har lang og bred politisk erfaring. 
Hun står trygt «plantet» i sentrum av norsk politikk, og vil kunne være en samlende 
ordfører for alle partier. En slenger eller et ekstra kryss vil styrke hennes posisjon i 
konkurransen om toppvervet i kommunen. 
Dersom du deler de samme verdier og drømmer for fremtiden i Lund kommune, ber 
vi deg velge senterpartiets liste ved dette valget.

Kjære velger!
Som ordførerkandidat for Lund Senterparti vil jeg være samarbeids- og  
løsningsorientert. 

NOEN OVERORDNEDE MÅL OG VERDIER Å STYRE ETTER:
 Vil være tilgjengelig for og lyttende til alle innbyggere i Lund
 Vil kjempe imot sentraliseringspresset for at innbyggerne i hele kommu-
nen fortsatt skal ha gode tjenestetilbud nær der de bor

 Vil være pådriver for et godt miljø for vekst og trivsel i hele kommunen.
 Vil medvirke til gode politiske prosesser for å følge opp tidligere valg-
løfter og få realisert pågående samt vedtatte planer og prosjekter i en 
krevende økonomisk situasjon

 Vil stå for en ansvarlig, økonomisk politikk for i det lengste å unngå 
«smertefulle» nedskjæringer i eksisterende tjenestetilbud eller økt  
eiendomsskatt for innbyggere og næringsliv 

 Vil videreutvikle samarbeidet mellom nabokommunene, da interkom-
munalt samarbeid er et godt alternativ til kommunesammenslåing

  Magnhild Eia
  Ordførerkandidat


