
Hei Snåsninger.

For de som ikke kjenner meg så heter jeg Arnt Einar Bardal, er 55 år og bor på Berg sammen med familien 
på 5. Jeg er gründer, driver sagbruk og høvleri og er nå ordførerkandidat for Snåsa SP. Hvis dere gir meg 
tillit til høstens valg vil jeg legge ned stor innsats for utvikling og vekst i bygda vår.  
Jeg vil løfte fram nyskaping og kreativitet, gjerne ispedd en god porsjon humor og galskap. Jeg vil også 
kjempe de kamper som jeg mener har stor betydning for oss snåsninger, som for eksempel ambulanse, 
politi, rovdyr og økt lokal forvaltning.

2342 snåsninger innen 2030

Det er en snåsning pr km2 og et klart budskap om at vi ønsker befolkningsvekst. Vi skal ha en ansvarlig 
økonomistyring, men tiden er inne for å løfte fokus fra nedskjæringer og nedbemanning til utvikling og 
vekst. Folketall har stor betydning for kommunens økonomi og vil være avgjørende for arbeidsplasser, til-
bud og tjenester, og for at vi inn i framtida kan bestå som selvstendig kommune.

Vekst betinger at vi gjør oss attraktive for alt av næringsliv, både landbruk, reindrift/samisk kultur, reiseliv, 
industri, handel og opplevelser. Jeg tror vi har et stort potensial med Snåsavatnet i sentrum, ikke minst ved 

utbyggingen av Saemien Sijte. Nyskaping innenfor 
landbruk og naturopplevelser må også satses på.

Vi øker Snåsas attraktivitet ved å bygge flerbrukshall og 
ny sjukeheim, prosjekter som løfter livskvalitet for både 
brukere og ansatte. Seriøs satsing på oppvekst og ung-
dom vil også være en god investering for vekst i bygda. 
Positive snåsninger styrker vårt omdømme utad, og 
hver gang vi skryter av vår fantastiske natur, fiskevat-
na, jaktmulighetene, bedriftene, naboen, skiløypene, 
fjella, ja da bygger vi merkevaren Snåsa. Offensive og 
utviklingsorienterte mennesker oppleves tiltrekkende på 
både privatpersoner og næringsliv.

Jeg er klar til å ta over etter Tone og vil i så fall legge 
ned stor innsats for et robust og selvstendig Snåsa. Et 
åpent, raust og inkluderende samfunn hvor alle skal 
føle at de er likeverdige snåsninger, uavhengig av etni-
sitet, helse, livssituasjon, funksjon, legning, alder eller 
kjønn. 

Det blir også viktig at vi kan stå samlet i viktige saker 
og kamper for bygda, på tvers av partipolitikk eller an-
dre aktuelle motsetninger. Skal vi opp og fram kreves 
det at hele Snåsa blir ett lag som spiller mot samme 
mål!

Vi e stærkar i lag, godt valg

Arnt Einar

   VALGAVIS FOR SNÅSA SENTERPARTI 2019 - 2023 VALG 2019

SNÅSA - politikken



Anders Linga 31
Næringsutvikler. 
For å få folke-
talsvekst må me 
skapa nye jobbar 
og bevara dei 
jobbane som 
allerede er her. 
Dei som har gode 

initiativ skal få best mogleg hjelp. 
Det er også viktig å støtte dei mange 
frivillige som gjer ein kjempejobb. 
Me jobba knallhardt i lag for å påvirka 
saker som angår oss, som kam-
pen for ambulansetilbudet, bedre 
vegstandard i heile kommunen og 
kjempa for at Grong vidaregåande 
skal bestå. 

Ingeborg Berg 47
Lektor ved Snåsa 
Montessoriskole
Jeg er opptatt av 
barn og unges 
oppvekstsvilkår, 
og vil støtte opp 
om det gode ar-
beidet som allere-
de gjøres i Snåsa. 

Jeg mener vi må ha en økonomisk 
forsvarlig flerbrukshall, kultur i sen-
trum og at vi skal støtte opp om det 
viktige språk- og kulturarbeidet som 
de samiske snåsningene gjør. Jeg 
tror vi er sterkere når vi står sammen 
og framsnakker hverandre.

Geir Brede 33
Elektroingeniør, 
grisebonde og 
brannmann.  
Sidan 2015 har eg 
og kona Annette 
budd på Horjem 
med våre to små 
jenter. 
Eg er blitt glad i 

Snåsa, og vil at Snåsa skal vere ein 
bra plass å bu for alle.
Med Snåsafolkets tillit, håpar eg å 
kunne bidra til eit godt samarbeids-
klima, der me saman kan videreutvi-
kle Snåsa og alle dei ressursar den 
vakre kommunen vår har. 

  STÆRKAR I LAG
Snåsningene har med stort flertall valgt at vi skal være en selvstendig kommune. Da må vi jobbe for vekst i befolknin-
gen, for økt robusthet og styrking av økonomi. Dette vil være avgjørende for å kunne yte de tjenester som vi fortjener. 

Vekst og nye arbeidsplasser betinger tett samarbeid med bygdas næringsliv og tilrettelegging for nye næringer. Vi må 
også spille på lag - både med bygdefolket og med våre nabokommuner. 

NÆRING 
For å få befolkningsvekst, må vi 
jobbe for å få flere arbeidsplasser. 
Kommunen skal legge til rette for 
et styrket privat næringsliv, utvikle 
primærnæringene og jobbe for flere 
offentlige arbeidsplasser.  

Snåsa Sp vil jobbe for: 
• at Snåsa kommune skal være en

profesjonell tilrettelegger, sam-
arbeidspartner og støttespiller i 
næringsarbeidet

• å støtte og videreutvikle primær-
næringene i Snåsa, både ved å 
gjennomføre lokale tiltak og ved 
å påvirke nasjonal politikk som  
f. eks. bedre rovdyrforvaltning

• bedre offensiv samhandling med
lokalt næringsliv

• økt kultur for entreprenørskap
• økt framsnakking av nye

næringsinitiativ i Snåsa
• mer reiselivsaktivitet i Snåsa
• at realiseringen av nye Saemien

Sijte gir ringvirkninger og økte
muligheter for næringsutvikling

• å sikre eksisterende og trekke til
oss nye offentlige arbeidsplasser
i Snåsa, også i samisk forvaltning

• attraktive næringsareal for
bedrifter som ønsker å etablere
ny aktivitet i Snåsa

• en kommunal innkjøpspolitikk og
kultur som gir økte muligheter for
lokale tilbydere

GODT Å BO I SNÅSA 
Innbyggerne er Snåsas viktigste 
ressurs. Driftige enkeltmennesker har 
stor betydning for aktivitet og utvik-
ling i bygda. Hovedmålet for kom-
mende periode er å beholde denne 
ressursen og å øke folketallet. Det 
skal være trygt og godt å bo i Snåsa, 
og vårt miljø skal preges av rett- 
ferdighet, respekt og likeverd for alle.

Snåsa Sp vil jobbe for: 
• at Snåsa skal bestå som egen

kommune for å sikre arbeidsplas-
ser, bosetting og sjølråderett. 

• å skape et mobbefritt og attraktivt
bosted for alle i ulike aldre og 
livssituasjoner

• å unngå privatisering, og øke
standarden på kommunale- og 
fylkeskommunale veger

• mobil- og bredbåndsdekning for
alle snåsninger

• økt aktivitet eller næring i alle
sentrumsbygg

• å gi mulighet til kompetansehe-
ving for alle ansatte i kommunen

• god samhandling med frivillige
organisasjoner og et variert akti-
vitetstilbud for alle

• legge til rette for boligbygging i
hele kommunen

• tilrettelegging og tiltak for økt
fysisk aktivitet

• å tilrettelegge for flere større ar-
rangement i Snåsa og for samar-

UNGDOM
Ungdommen er framtida i Snåsa. 
Vi ønsker å legge til rette for at  
ungdom skal ha det så bra som  
mulig på Snåsa.

Snåsa Sp vil jobbe for:
• flerbrukshall på Snåsa
• å legge til rette for et mangfoldig

fritidstilbud - også andre aktivite-
ter enn idrett

• å ha kulturskolen, biblioteket og
ungdomsklubben i sentrum

• at studenter skal ha tilgang til
gode pendlertilbud fra Snåsa til
studiestedet

• at ungdom i større grad blir invol-
vert i hva som skjer på Snåsa

• at lærlingetiden skal kunne gjen-
nomføres i bygda, og da må vi
legge til rette for flere
lærlingeplasser

• at flere unge må få tilbud om
sommerjobb

• at unge kommer «heim te
Snåsa» etter endt utdanning

Vi vil at ungdommen skal ha en plass 
å bo, og en jobb å gå til i Snåsa

beid mellom kultur og næring
• å markedsføre Snåsa for å tiltrek-

ke oss både næringsliv og nye 
snåsninger

• å videreføre og løfte Snåsa som
tospråklig kommune 



Fredrik Berg Holsing 21 
Studerer Utmarksforvaltning.

Jeg vil at Snåsa 
skal fortsette å 
være et godt sted 
å bo. Derfor er det 
viktig for meg at det 
jobbes for å sikre 
de gode tjeneste-
tilbudene på helse 
og oppvekst, legge 

til rette for at det kan skapes flere 
arbeidsplasser, et godt og variert fri-
tidstilbud samt et levende sentrum. 
I tillegg synes jeg det er viktig å 
legge til rette for at frivilligheten kan 
fortsette å blomstre på Snåsa. 

Ole Sivert Bomo 29 
Ambulansearbeider.

Bor på Forberg 
med Anette og har 
Elen på 2 år.
Jeg ønsker å 
jobbe opp mot 
næringsutvikling, 
også små pro-
sjekter er viktige. 
Økning i arbeids-

plasser er starten på god samfunns-
utvikling! Jeg vil også jobbe for at 
boplasser ikke står tomme og for-
faller. Samtidig håper jeg å «avlive» 
uttrykket «derre går itj på Snåsa».
Vi skal være stolt av å si: « I e fra 
Snåsa».                       Godt valg!

Vigdis Bakken 60
Sykepleier ved Snåsa Sykeheim 

En stemme til meg, 
gir meg mulighet 
til å være lokalpo-
litiker de neste 4 
år. Jeg vil ha høgt 
fokus på trygt lokal-
samfunn, kunnskap 
i skolen, kvalitet i 
omsorgen, bedre 

og tryggere veier, utvikle næringer, 
fremme kommunalt engasjement, job-
bmuligheter og rekrutteringspolitikk.
De økonomiske midler kommunen 
disponerer, skal drifte kommunen 
best mulig, slik at Snåsa fortsatt er en 
attraktiv kommune å bo og arbeide i.

Den kommende generasjon er framtida i Snåsa og det vil vi ta på alvor. Målet vårt er oppvekstmiljø som fører til at 
snåsningene vil komme hjem og gi egne barn en oppvekst i Snåsa.
For at Snåsa skal være en attraktiv boplass fremover må vi ha konstant fokus på utvikling - i denne omgang ved å 
realisere utbygging av både sjukeheim og flerbrukshall. Vi må også sette oss klare mål både for sentrum og generell 
utvikling i Snåsa. 
Positive og glade snåsninger styrker merkevaren Snåsa, og med mottoet STÆRKAR I LAG skal vi jobbe for et godt liv 
for alle i Snåsa.

OPPVEKST
Snåsas barn og unge er vår 
framtid. Vi ønsker å gi de unge god 
oppvekst i bygda, som gir muligheter 
til å delta aktivt i lokalsamfunnet. Vi 
ønsker at alle bygdas barn og unge 
skal vokse opp med trygge og godt 
kvalifiserte ansatte i barnehage og 
skole. Vi vil ha et oppvekstmiljø som 
er skapt for heimlengsel.

Snåsa Sp vil jobbe for:
• at Snåsa har identitetsskapende

oppvekstarenaer
• at Snåsa kommune skal være en

god skole- og barnehageeier for
ansatte, barn, elever og foreldre

• gode overganger mellom
barnehager og skoler

• videreføring av skolemat
• at gründerskap kan bli et naturlig

element i de kommunale skolene
• fysisk aktivitet i skolene hver dag
• å opprettholde barnehagetilbud i

alle tre grendesentra
• utvikling og samarbeid mellom

alle skoler og barnehager i bygda
• å gi gode vilkår for Snåsas unike

kulturtilbud for barn og unge
• Grong videregående som kom-

munens nærskole

HELSE OG OMSORG
Snåsa har et godt helse og omsorgs-
tilbud. Helse og omsorg er en stor og 
viktig del av kommunens virksomhet, 
og behovene vil øke i tiden fremover. 
For fortsatt å kunne levere gode 
tjenester til innbyggerne, må tilbudet 
videreutvikles for å møte framtidas 
utfordringer.

Snåsa Sp vil jobbe for:
• å beholde minst like god ambu-

lanseberedskap som Snåsa har
hatt de siste årene

• å gi en meningsfull hverdag for
alle Snåsninger uansett behov
for tilrettelegging

• rekruttering til helse og omsorg
ved blant annet å tilby større
stillinger og ved å unngå ufrivillig
deltid

• å opprettholde god legedekning
i Snåsa

• at Snåsa aktivt skal ta i bruk
hensiktsmessig velferdsteknologi

• å beholde og videreutvikle et
godt helse og omsorgstilbud til
alle Snåsas innbyggere

• at folkehelsearbeid skal bli en
naturlig del av all kommunal
virksomhet

• at nye Snåsa Helsehus blir et
framtidsrettet og godt sted å
være for både ansatte og
beboere

MILJØ
Et godt miljø lokalt og globalt er et 
felles ansvar. Senterpartiet mener at 
vi i miljøpolitikken må tenke globalt 
og handle lokalt, og at Snåsa må ta 
sin del av klima- og miljøansvaret. 
Forvaltertankegangen må på plass 
både i det offentlige, hos næringslivet 
og hos innbyggerne på Snåsa.  
Ressursene skal brukes på en slik 
måte at de varer.

Snåsa Sp vil arbeide for:
• at klima- og miljøperspektivet

skal være en del av all kommunal
planlegging

• en restriktiv vindkraftpolitikk i
Snåsa kommune

• å gjennomføre ENØK-tiltak i
kommunale bygg

• avvirkning av skog til optimalt
tidspunkt, kombinert med aktiv
skogskjøtsel og planting av skog
etter hogst

• at Snåsa kommune skal bygge
miljøvennlige og energiøkono-
miske bygg

• å få på plass hurtigladestasjon
for elbiler i sentrum.

• økt bruk av lokal og kortreist mat
i kommunen

• økt satsing på bio-, vann- og
solenergi

• å forlenge Trønderbanen til
Grong

• økt bruk av utmarksbeiter



Trine Hasvang Vaag  49 

Styreleder i Nortura og 
bonde, 2.kandidat SP-lista. 
Bor sammen med mannen 
min, Jørn, på Mediaas.   
Der driver vi med melk, stor-
fekjøtt og litt korn. Jeg ønsker 
å stille til valg fordi jeg virkelig 
brenner for Snåsa. For meg 
har Snåsa utrolig mye å by 
på.  Det som bekymrer meg er 
befolkningsutviklinga- vi blir 
stadig færre innbyggere. 
Derfor må vi ta i et krafttak for 
å motvirke den nedadgående 
trenden. Det betyr at jobb nr 
en blir flere arbeidsplasser. 
Jeg ønsker derfor å være 
med å bidra til at Snåsa blir 

en næringsvennlig kommune som det er attraktivt å etablere seg i. I 
tillegg må kommunene bli flinkere til å ta vare på de arbeidsplassene 
som allerede er her. 
Helsetilbudet vårt er bra - det er et fortrinn vi hittil ikke har klart å utnytte. 
Er det mulig å skape flere arbeidsplasser ut fra det gode kommunale 
tilbudet vi har? 
Jeg tror vi må tenke nytt og ”tørre” litt mer for å lykkes.

Møyfrid Skavlan 57
Daglig leder/kirkeverge.

God kommunal 
økonomiforvalt-
ning og kontroll er 
nødvendig, og god 
kommunikasjon og 
forståelse mellom 
politisk og admi-
nistrativt nivå har 
betydning.

Næringsutvikling med fokus på både 
etablert næringsliv og gründervirk-
somhet.
Gode oppvekstforhold for barn og 
unge, og god helse og omsorg i alle 
livets faser. Vårt sentrum med torget, 
butikker og kontorbygg må i samspill 
med kommunen utvikles til et innby-
dende stoppested på veien mellom 
Bøla og Saemien sijte. 

Kristine Aasum 39  
Avdelingsleder Snåsa Sykeheim

Vi må legge til rette 
for å utvikle flere 
arbeidsplasser i 
næringslivet. For 
å kunne opprett-
holde et omfatten-
de og voksende 
servicetilbud til 

innbyggerne må vi tenke nytt. Jeg 
har stor tro på at samarbeidet mellom 
kommunen og frivillige organisasjo-
ner kan utvikles enda mer, og bidra til 
samfunnsutvikling. Frivillige organi-
sasjoner innehar en viktig funksjon 
som inkluderende møteplasser, og 
arenaer for læring og nærdemokrati. 
Sammen skaper vi gode løsninger!

Følg oss på facebook: 

                  Senterpartiet i Snåsa
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