Grane Senterparti
-med hjerte for hele Grane

i hele Nordland

ARBEID- TRIVSEL- TRYGGHET
Levende bygder, grønne byer, små forskjeller
NÆR folk- i hele Grane

BARKOE – TRYJJES -JEARSOESVOETE
Jielije voenh, kroenes staarh, vaenie joekehtsh
Almetjidie gietskene - abpe Gaaloesne

VÅRE KANDIDATER I GRANE
Listenr.

Grane Senterparti er glad for at Grane kommune har
hatt en solid økonomiforvaltning slik at tjenestetilbudet
til innbyggeren har vært stabilt og godt sammenlignet
med mange kommuner. Det har vært tverrpolitisk
enighet om mye, og et godt politisk klima.

Navn

fødselsår

Bosted

1

Ellen Schjølberg

1960

Trofors

2

Tor Stabbforsmo

1964

Fiplingdal

3

Berit Anita Kroken

1992

Trofors

4

Raymond Fagerli

1972

Fellingfors

5

Ingrun Bjerkeseth

1960

Trofors

6

Rahim Delal

1969

Trofors

7

Kitty Lise Vassdal

1667

Majavatn

8

Mathias Nygård

1986

Trofors

9

Lill Renate Reirå

1993

Trofors

10

Gaepbien Egon

1971

Majavatn

11

Pål Andre Gluggvasshaug

1982

Trofors

12

Jan Frode Haugaløkken

1963

Fiplingdal

13

Kristine Blomquist

1990

Trofors

14

Børge Hopen

1981

Trofors

15

IngridFagerli

1952

Trofors

16

Tor Emil Nilsen

1992

Fiplingdal

17

Martin Kolberg

1967

Trofors

18

Janne Elin Haustreis

1968

Grane

NOEN FANESAKER FOR GRANE SENTERPARTI
I PERIODEN 2019-23 ER:

19

Oddvar Aaslid

1946

Trofors

Vår visjon er 2000 innbyggere innen 2030

20

Andreas Wærum Johansen

1984

Trofors

• Opprette eiendomsselskap

21

Bjørn Raymond Bjerkeseth

1980

Trofors

• Etablere «Ungdommens hus»

22

Tor Arne Reinfjell

1960

Majavatn

• Jernbanemuseet for Nordlandsbanen lokaliseres til Trofors

23

Jan Otto Fiplingdal

1960

Grane
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i kommunen.Politiske prosesser og
byggeprosjekt som gjennomføres
i kommunal regi skal være godt
politisk og administrativt forankret,
og gjennomføres i tråd med brukergruppens behov, med et langsiktig
perspektiv. Skal man jobbe for
attraktivitet og forskjønning må også
kommunen gå foran med et godt
eksempel, med egne bygg og areal.

Ambisjonsnivået innen næringsutvikling, bolyst og omdømmebygging kan etter vår mening trappes
opp. Offensiv næringsutvikling og
en imøtekommende holdning er
avgjørende for at Grane skal oppleves som en god etableringskommune. Vi skal bidra til å ivareta og
videreutvikle næringslivet vi har i
kommunen i dialog med hjørnesteinsbedriften Norgesvinduet og
øvrig næringsliv. Varierte tilbud av
arbeidsplasser er vesentlig for at
det skal være attraktivt å bosette
seg her, for tilbakeflyttere og innflyttere.

Vi mener det er viktig å ta alle med
på råd, enten de hører til eget parti
eller andre. Gode ideer er verdt å
lytte til, uansett hvor de kommer
fra. Man må bruke alle gode krefter
for at Grane skal utvikles positivt.
Meningsforskjeller er nyttig for å få
frem de beste løsningene.

Vi mener det er et forbedringspotensial angående politiske prosesser

• Restaurere Grane kirke der den er
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HELSE OG OMSORG
– IKKE BARE ÅR TIL LIVET MEN LIV TIL ÅRENE
VI SKAL JOBBE FOR Å:
•
		
		
		

gjennomføre byggeprosjekt
sykehjem i en god prosess og
innenfor forsvarlige økonomiske
rammer

• ha nok hender i pleien, både i
		 hjemmeomsorg og på
		 sykehjem.
• gjenåpne møteplassen, samt
		 vurdereå ha møteplass i ulike
		 deler av kommunen innimellom

INFRASTRUKTUR
VI SKAL JOBBE FOR Å:

• opprettholde tilbud om
		 arbeidstrening og tilrettelagt
		 arbeids- og aktivitetstilbud
• videreføre tannhelsetjeneste
		 nært folk
• opprettholde jordmortilbudet
• ha god psykisk helse blant barn
		 og ungdom og øvrig befolkning
• opprettholde skolehelsetjeneste
• få et stort sykehus som gagner
		 HELE Helgeland, lokalisert sør
		 for Korgfjellet.
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• opprettholde dagens flyplass		 struktur

• få finansiering for de to siste
		 E6- parsellene i Grane kommune

• ha et godt samferdselstilbud
		 inkludert tilbringertjeneste
		 til tog

• bruke ressurser for tilrette		 legging og tilpasning av nærings		 liv basert på nærhet til ny E6.

• opprette god nettilgang i hele
		 kommunen

• utrede alternativ organisering
		 av kommunens boligmasse

• opprettholde god frekvens på
		 postlevering

•
		
		
		

• prioritere arbeid med
		 reguleringsplan E6 forbi Trofors
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etablere kommunale tomter
i hele kommunen, evt. større
tomter for folk som vil bo
landlig

NÆRINGSUTVIKLING OG REKRUTTERING
VI SKAL JOBBE FOR Å:
•
		
		
		

etablere næringsareal i hele
kommunen for å legge til
rette for nåværende næringsliv
og fremtidige etablering

•
		
		
		

satse på lærlingeplasser
i kommunen for å stimulere
flere unge til å velge Grane som
arbeidsplass

•
		
		
		
		
		

prioritere næringsarbeid
inklusive jord, skog,
utmarksnæring og reindrift
for å bidra til å utvikle
nye arbeidsplasser og ivareta
eksisterende

• følge skogvernsaken gjennom
		 aktivt politisk arbeid regionalt
		 og nasjonalt
• opprettholde og forbedre
		 snøscooterløypene i Grane
• samarbeide aktivt med våre
		 nabokommuner gjennom
		 Vefsna Regionalpark

• få gjerder langs jernbane
		 der det er viktig for rein- og
		 sauenæringa

• utvikle Vefsnavassdraget som
		 lakseelv og opplevelsesressurs

• ivareta våre gårdbrukere og
		 reindriftsnæringen i
		 rovviltspørsmål

• innføre fjell-loven i Grane

• satse på opplevelsesnæring i
		 kommunen,sommer og vinter

OPPVEKST OG KULTUR

STEDSUTVIKLING, BOLYST OG OMDØMMEBYGGING

VI SKAL JOBBE FOR Å:
• utbedre Grane kirke og
		 utvidelse av kirkegård
• gjøre kirkens tilbud tilgjengelig
		 for flere gjennom f.eks.direkte
		 overføring?( dette må sjekkes)
• ivareta og synliggjøre sør		 samisk kultur og språk
• fortsette med et rikt
		 kulturskoletilbud i kommunen
• få i gang et aktivt ungdomsråd
• styrke fritidstilbudene, i dialog
		 med barn og ungdom
• ha god voksentetthet i skole og
		 barnehage

VI SKAL JOBBE FOR:
• opprettholde helsefremmende
		 skole og barnehage
• opprettholde skolefrokosten
• få etablert pumptrack
		 (sykkelcrossbane)
•
		
		
		

etablere flere lekeplasser
utenfor kommunesenteret
og oppgradere lekeplasser
på Trofors

• stimulere gründerkultur for
		 ungdom og voksne
• ha trafikksikker skolevei
• få busskur der barn venter
		 på skoleskyss
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• trivsels og forskjønningsprosjekt
		 i kommunesentret

•
		
		
		

• trivsel, tilrettelegging og
		 forskjønning i bygdesentrene

god kommunikasjon med
innbyggere, turister, hyttefolk
og andre gjennom bl.a. oppdaterte kommunale nettsider

• å få våre bosatte flykninger
		 i jobb

• gangvei fra Trofors til
		 Gammelsagmaro og andre
		 elvenære stier

• å bygge stolthet over bygda vår

• belysning på gangstier

• omdømmebygging for
		 Grane kommune

• at innbyggere i hele kommunen
		 blir verdsatt gjennom dialog og
		 tilretteleggingstiltak

• å bevare frivilligsentralen og
		 prioritere frivilligheten forøvrig

• å etablere et godt system for
		 å ønske nye innbyggere
		 velkommen
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Her har du fått oversikt over hva vi i Senterpartiet står for
og hva vi forplikter oss til å jobbe for i perioden 2019-23.
Senterpartiet seiler i medvind for
tiden. Sentralisering og markedstenkning råder i maktens korridorer.
Langsiktig, fremtidsrettet samfunnsplanlegging for videre utvikling av
HELE landet er et savn. Distriktene
representerer betydelige ressurser
innen jord- og skogbruk, reindrift,
havbruk, fiskeri, kraftforsyning,
industri, reiseliv m.fl. Vi trenger
moderne infrastruktur og samfunnsinstitusjoner i landsdelen for å
kunne utvikle og utnytte disse ressursene. Den viktigste ressursen er
innbyggerne og deres kompetanse!

og mulighetene for å skape egen
arbeidsplass. Gründerkultur og
entreprenørskaps ånd skapes
gjerne tidlig og Grane Senterparti
mener vi skal satse mer på å bidra
til dette.

Jeg er selv innflytter til kommunen.
Da vi bosatte oss i Grane var rimelig
og gode boforhold, barnehageplass og arbeidsplass for min mann
avgjørende for at vi bosatte oss på
Trofors. Vi kunne ha valgt Mosjøen,
hvor jeg jobbet. Vi angrer fortsatt
ikke på det valget, etter 33 år i
Grane. Grane har et fantastisk utgangspunkt hvis man vedsetter bl.a.
friluftsliv, trygghet og god plass!

Som ordførerkandidat for Grane
Senterparti håper jeg at vi får
innbyggernes tillit. Kandidatene på
Grane Senterparti sin liste er bredt
sammensatt med hensyn til kjønn,
geografi, yrke og alder. Gjennom
min erfaring innen bl.a. næringsutvikling lover jeg å gjøre mitt beste
for alle innbyggerne i kommunen
og stå på for utvikling av Grane
kommune. Jeg gleder meg til å ta
fatt for å utvikle vår flotte
kommune, hvis vi får deres tillit.

For å gjøre det attraktivt for ungdom fra Grane å bosette seg i
hjemkommunen, er det viktig at de
har det godt og blir sett, mens de
bor hjemme. Gode ungdomstilbud
og dialog med ungdom er viktig.
Når ungdom reiser ut for å utdanne
seg er det viktig å holde en kontakt.
Ungdommen må kjenne til jobbmulighetene i eksisterende næringsliv

Hvordan vi møter nye innbyggere er
viktig for om vi får dem til å føle seg
velkomne. Der har vi et forbedringspotensial. Dette kan vi ta tak i på
en systematisk og imøtekommende
måte. Mye bra arbeid er gjort, men
det kan bli forbedret bl.a. gjennom
dialog med målgruppene.

Hilsen

Ellen Schjølberg
1. kandidat for
Grane Senterparti

