
ÅSNES 
SENTERPARTI 
VALGPROGRAM

ÅSNES SENTERPARTI  
SKAL ARBEIDE FOR 
• Tjenester nær folk
• Åsnes skal være et attraktivt  

og godt sted å bo for alle 
• En kommune å være stolt av 
• Skole som gir barna de beste  

muligheter videre 
• Næringslivsutvikling
• Samarbeid på tvers av  

kommunegrenser
• God økonomisk styring 



BARN/UNGE/ 
OPPVEKST
• Lytte til barn og unge
• Skolemiljø som er at-

traktivt, motiverende 
og godt pedagogisk

• Barn og ungdom i 
Åsnes skal få støtte, 
rådgivning og hjelp 
for å nå sine mål

• Styrke Solør Videre- 
gående sin posisjon  
i innlandet 

NÆRINGSUTVIKLING
• Støtte arbeidet til 

Handelsstanden
• Skape godt miljø for 

gründere og forret-
ningslivet for øvrig

• Opprettholde 
Næringsfondet

• Bidra til satsning  
innen jord- og  
skogbruk

• Tilrettelegge for 
turisme i Åsnes 

MILJØ
• Fokus på god forvaltning 

av matjorda
• Jobbe for en aktiv rovdyr-

forvaltning
• Ta i bruk teknologi for 

å bidra til miljøvennlige 
løsninger

• Fokus på bruk av lokale 
råvarer 

• Jobbe for videre utbygging 
av kommunalt vann og 
avløp. 

KULTUR/LAG  
OG FORENINGER
• Legge til rette for godt 

samarbeid, med lokale 
foreninger og frivillige 
organisasjoner.

• Ha varierte, gode og  
inkluderende fritidstilbud

• Legge til rette for et godt 
kulturliv i kommunen

• En attraktiv kulturskole 
med gode tilbud til barn  
og unge

• Fortsette satsningen  
på landsby- og  
grendeutvikling. 

HELSE OG OMSORG
• Forebyggende arbeid i et 

livsløp
• Jobbe for at de som er en-

somme lettere skal komme 
i kontakt med andre

• Trygghet og omsorg for 
syke og trengende

• Økt tilbud for å fremme 
folkehelse
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ÅSNES SENTERPARTI HAR: 
• Bidratt til beredskap og 

sikkerhet for folk med nytt 
beredskapssenter som 
innebærer blant annet 
nærhet til politi og brann-
vesen 

• Bidratt til at kommune- 
skogen har blitt et kom-
munalt foretak som gir  
god avkastning til fond  
og utvikling
•	Bidratt	til	fiberutbygging	 

i hele kommunen
• Bidratt til et godt og bredt 

kulturliv
• Bidratt til yrende  

grender og landsbyer 

Vil du bli medlem i Sp? Ta kontakt, eller send en e-post til medlem@sp.no
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11. Roger Bekkemoen
12. Astrid Borg Engø
13. Ole Kolbjørn Sjulstad
14. Astrid Schjellungen
15. Ruth Folkvord
16. Ørjan Bue
17. Kjell Bjarne Anseth
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