
 

 

Meråker Senterparti 2019-2023 

For bøgda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«52 mil nordover litt øst og bortover ligg Meråker. Ei bøgd under 

Fonnfjellet, med all verdens muligheta.» 



 

Vi vil arbeide for… 

Bolyst 

• Involvering av lokalsamfunnet i planarbeid og 
utviklingsprosesser.  

• En god bo- og arrangementskommune. 

• Utvikling av attraktive boligfelt og kompakte hyttefelt.  

• Oppgradering og asfaltering av kommunale veier.  

• God kapasitet på vann og avløp. 

• Fiber til alle.  

• Utvikling av et levende sentrum. 

• Gode pendlerforbindelser til Trondheim, Stjørdal og Storlien.  

• Et tannlegetilbud for alle. 

• Flere lærlingeplasser i kommunen og samarbeidene bedrifter.   
 
Oppvekst 

• Å legge til rette for fortsatt utvikling av skoleområdene.  

• Videreutvikling av ungdomstilbudet ved at ungdommen blir 
lyttet til. 

• Støtte til frivilligheten. 
 

Kommunal tjenesteyting 

• Videreutvikling av kommunens gode servicefunksjoner.  

• Nok hender, omsorg og kunnskap i oppvekst- og 
velferdssektorene 

• Bruk av digitale hjelpemidler i saksbehandling og tjenesteyting. 

• Å videreutvikle legesenteret for både innbyggere og 
elever/studenter ved videregående. 

 
 
 
 



 
 

 

 

Næringsutvikling 

• En strategisk næringsplan.  

• Å utvikle og markedsføre næringsareal i kommunen. 

• Å redusere arbeidsgiveravgifta. 

• Flere arbeidsplasser i Meråker, også gjennom Værnesregionen. 

• At Trøndelag fylkeskommune skal ta eierskap i bygningsmassen 
ved Meråker Videregående Skole. 

• Fortsatt tilrettelegging for videreutvikling av reiseliv på 
Teveldalen og Fagerlia. 

• Bærekraftig bruk av naturressursene. 

• En forsvarlig rovdyrforvaltning. 

• Fortsatt legge trykk på utviklingen av landbruket og 
beitenæringene. 

• Ivaretakelse av samiske interesser i form av kultur og reindrift. 

• Å støtte lokal foredling og utsalg av kortreiste matvarer og 
håndverk. 

 

Klima, sikkerhet og beredskap 

• Økt aktivitet i skogbruket, for å bedre klimabalansen. 

• Å styrke helsekompetansen på brannbil. 

• Videreutvikling av ambulansetjenesten. 

• Opprettelse av sivile polititjenester i kommunen. 

• Fokus på trafikksikkerhet, spesielt gangveier langs E14. 

• Oppfølgning av arbeidet med bedre/ny E14.  

• At videreutvikling av Meråkerbanen følges opp.  

• Flere samferdselsløsninger inn og ut av kommunen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruk stemmeretten din! 

Godt valg for bøgda! 

 

Vi tror på det potensialet som ligger i bygda! Med tanke på geografisk 

plassering og kunnskap hos innbyggerne er mulighetene for vekst store. For 

å skape vekst må kommunen være en samfunnsutvikler som støtter alt 

positivt arbeid som gjøres i Meråker. Uavhengig av om det gjøres av 

innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv eller det offentlige skal vi 

bidra aktivt til positiv samfunnsutvikling og verdiskapning i kommunen. 

Dette avhenger av din støtte og godt politisk arbeid! 

Bli med på laget 

Vipps: Velg handlekurvsymbolet, søk opp Senterpartiet (#12711), meld deg inn og betal 

kontingenten din med en gang. 

Sms: Send SMS med kodeord SP til 2360 og fullfør registreringen. 

 


