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Knut Arne Strømøy, Lene Dahlø Skarsvåg, Stian Pachov
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FRØYA – INN I FREMTIDEN
SOM EGEN KOMMUNE
Vi vil :
• jobbe for å styrke Sistranda
som kommunesentrum i FRØYA
kommune.
• jobbe for levende lokalsamfunn og
vekst i øyrekka.
• at frøyværinger skal få sine
servicetilbud på Frøya.
• at makten sitter nermest
mulig innbyggerne.
• ikke inngå «tvangsekteskap»
mot innbyggernes ønske.

FRØYA – EN KYSTPERLE
UTEN VINDMØLLER
Vi vil:
• at det jobbes med å
utvikle havgående vindmøller
• at Frøya bevares som
en perle ytterst mot storhavet
• at kystlandskapet spares
for store inngrep ved vei og
vindmøllebygging
• å sørge for at en eventuell vindpark
holdes så liten som mulig

FRØYA – ALLSIDIG
NÆRINGSLIV OG GOD
SAMFERDSEL
Vi vil:
• styrke kommunalt næringsfond
for å støtte lokale grundere
• jobbe for best mulig rammevilkår for
alle næringsdrivende på Frøya
• ha fokus på øyrekka og
støtte tiltak i grendene
• jobbe for bedre vei til Titran og
Dyrøya samt realisering av gangvei
mellom Sistranda og Hamarvik, på
Flatval samt forlengelse av gangveien mellom Dyrvik og Hellesvik.

FRØYA – GOD PÅ
KULTUR OG MILJØ
Vi vil:
• bidra til økt fysisk aktivitet gjennom
å redusere leiepriser for idretten
• ha fokus på Øylekene for å
støtte ungdoms satsing på
toppidrett.
• øke kommunale tilskudd til lokale
organisasjoner og lag med stor
dugnadsinnsats
• opprettholde en god og
bred kulturskole
• etablere flere småbåthavner og
verne om allmenhetens tilgang
til strandsonen

FRØYA – GOD PÅ
UTDANNING OG HELSE
Vi vil:
• jobbe for tilstrekkelig bemanning
sånn at eldre kan bo hjemme
så lenge som mulig
• legge til rette for omsorgsboliger
der det kan gis heldøgns omsorg
• sørge for at frøyværinger får flest
mulig helsetjenester i egen
kommune
• bidra til at Frøya sykeheim fortsatt
skal gi et godt tilbud på pleie og
avlastningsplasser
• bevare skolestrukturen og bidra
til gode bo- og oppvekstmiljø
• sikre skoler og barnehager
tilstrekkelige stillinger
• innføre leksehjelp i
5. 8. og 10. skoletrinn.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Frøya SP sine kandidater

1. Knut Arne Strømøy, f. 1957, Strømøy

2. Stian Pachov,
f. 1973, Titran
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3. Lene Dahlø Skarsvåg,
f. 1972, Sandvika

Johan Eldar Wingan, f. 1953, Titran
Vegar Skarsvåg, f. 1993, Sandvika
Janne Synnøve Espnes, f. 1970, Sandvika
Sten Erik Strømskag Arntzen, f. 1953, Kverva
Jorunn Randi Skarsvåg, f. 1942, Sandvika
Bjørnar Inge Espnes, f. 1949, Sandvika
Alf Magne Skarsvåg, f. 1961, Tungvågen
Jan Arild Skarsvåg, f. 1962, Sandvika

www.sp.no

- Vi tar hele Norge i bruk
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Logoen er selve kjernen i Senterpartiets
merkevare og visuelle kommunikasjon.
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