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Rune Sørlie
Flisa

Svein O. Tandberg
Arneberg

Edvin Persson
Gjesåsen
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Tom Rune Myrvang
Gjesåsen

Akhmed Dachaev
Flisa

Otto Posaasen
Flisa

Rolf Otto F. Lie
Arneberg

Ønsker du å bli medlem?
Kontakt
Svein Olav Tandberg
tlf 901 84 396
sventand@online.no

www.pensjonistpartiet.no/hedmark/asnes.html
PP i Åsnes org.nr. 997 682 750

Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid
på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.

Et parti for alle aldersgrupper

Hva Åsnes kommunes
innbyggere mener er viktig
for oss.

Pensjonistpartiet i Åsnes vil at kommunen skal fremstå som
positiv, attraktiv, fremtidsrettet, omsorgsfull og målrettet med
åpne og ryddige politiske prosesser.

I ÅSNES VIL VI ARBEIDE SPESIELT FOR:
Økonomi
 Et kommunalt avgiftssystem tilpasset unge, eldre og enslige.
 En sunn og langsiktig økonomi i Åsnes Kommune.
 Arbeide opp mot PP Innlandet.
Helse og omsorg




Dagens omsorgstrengende må få den omsorg de trenger.
Mer vekt på psykisk helse og rus.
Flere brukerstyrte sengeposter.

Skole og oppvekst
 Vi må legge til rette for å drive idrett i Åsnes.
 Alle barn og ungdommer må sikres et trygt og positivt oppvekst og
skolemiljø.
 Det må gjøres lettere å få barnehageplasser for alle.
Utvikling
 Vi må bidra til å skape flere arbeidsplasser.
 Hele kommunen må tas i bruk, for å få levedyktige grender.
 Finnskogen som varemerke må utvikles og utnyttes som turistmål.
 Utvikle et godt samarbeid med våre nabokommuner.
 Vi prioriterer husdyr og mennesker foran rovdyr.
 Legge til rette for en bærekraftig skog og landbruk.

Pensjonistpartiet i Åsnes er en del av Pensjonistpartiet Innlandet.
Pensjonistpartiet Innlandet arbeider for at miljø og sosiale faktorer skal
tillegges minst like stor vekt som økonomi i beslutninger som skal fattes i
et langsiktig og bærekraftig perspektiv.
Ved å gi din stemme til Pensjonistpartiet støtter du også de i samfunnet
som ikke så lett blir hørt på egenhånd og som virkelig trenger noen som
kjemper deres sak.
Det er et mål å bli representert i kommunestyre med minst 2
representanter og med minst to representanter i Innlandet fylkesting.
STEM PÅ PENSJONISTPARTIET I ÅSNES

