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For de mange – ikke for de få

SV er et sosialistisk og feministisk parti som setter miljø, rettferdig fordeling og frihet høyest i vårt

politiske virke.

Vi i Eigersund SV mener at trivsel skapes gjennom politikk som gir ulike mennesker like muligheter.

Innbyggere som trives er en ressurs for kommunen. For oss er dette et bærende element når vi tenker

politikk. Vi lager politikk som prioriterer fellesskapet.

Frihet for SV handler om å kunne ta valg - både gode og dårlige - i et samfunn som gir ulike mennesker like

muligheter. Frihet for de få - gjennom skatteletter til de rikeste, mer makt til arbeidsgivere, privatisering av

grunnleggende tjenester som helse og skole samt utsettelse av miljøtiltak nasjonalt - vil gi oss et samfunn

der forskjellene mellom folk øker. Økonomisk likhet gir både frihet til å ta valgene som er riktige for deg og

dine nærmeste, men også frihet fra en samfunnsorganisering der du må velge mellom å gå til legen eller å

�kse vaskemaskinen når lønnsslippen kommer neste måned.

SV eier frihetsbegrepet. Det er vår politikk som gir mest frihet til �est. Kanskje ikke for mangemillionæren,

som helst så at formuen kunne gjemmes unna i Sveits, men for oss som setter pris på at forskjellene i

Norge ikke er så store. Med SVs opplegg for inntektsskatt vil alle med inntekt under 600.000 komme ut med

lavere skatt enn i dag. Vi prioriterer fellesskap og fordeling.

Vi i Eigersund SV tror at samhold og tilhørighet skapes når folk i alle aldre har naturlige møtesteder. I

Eigersund kommune skal SV jobbe for tiltak som sørger for at alle - spesielt barn og eldre - har mulighet til å

delta på sosiale og kulturelle arenaer. Vi har allerede fått tilslutning for ordningen med Opplevelseskortet i

kommunen - en ordning som gir barn og unge tilgang til idretts- og kulturarrangementer som svømming,

kino, museer og fotballkamper. Vi skal i tillegg jobbe for at de ansatte i helse og omsorgssektoren og skolen

får den tilliten de fortjener, og vi kommer ikke til å innføre nye krav til dokumentasjon og målstyring slik en

har sett i andre kommuner i landet.



Eigersund kommune er en av kommunene i Norge som regner barnetrygd som inntekt ved beregning av

sosialhjelp. Når regjeringen har greid å få på plass en økning i barnetrygden, et �ott steg i riktig retning

etter at støtten har stått stille i 20 år, blir økningen spist opp for de aller fattigste i disse kommunene. Det

foreslår vi å endre i budsjettet vårt, og vi viser det med å tallfeste den økningen i sosialhjelpskostnader det

vil medføre for Eigersund kommune. 1,4 millioner i året som et omfordelende tiltak til de som trenger det

aller mest.

Konkret handling mot barnefattigdom er avgjørende. Økningen i barnetrygden vil, paradoksalt nok, føre til

større ulikhet i kommuner som har en sosialhjelpspraksis som den i Eigersund kommune. Vi trenger

politikk som sikrer at de som har minst får muligheten til å leve gode liv i kommunen.

SV vil ha et samfunn der vi tar viktige avgjørelser i fellesskap, og der livsgrunnlaget til de �este ikke skal vike

for kortsiktig pro�tt for de få. En stemme til SV er en stemme for mer makt til vanlige folk, for sterke

fellesskap, for miljø og solidaritet. Det er en stemme for mer folkemakt, og mindre pengemakt.



Arbeid og næring

SV mener o�entlige oppgaver løses best når de ansatte har tid og mulighet til å bruke sitt faglige skjønn i

arbeidet sitt. Mange ansatte opplever i dag at deres faglige handlingsrom begrenses av byråkratiske krav

eller markedsprinsipper som griper inn i deres arbeidshverdag. Tiden den ansatte bruker i møtet med

eleven, pasienten eller andre innbyggere blir spist opp av andre og mindre viktige oppgaver – enten det er i

skolen, i barnehagen, i helsevesenet, i politiet eller i Nav. Tiden er inne for en tillitsreform, der de ansattes

faglige handlingsrom styrkes på bekostning av markedsprinsipper og byråkratisk kontroll. SV sier nei til

privatisering av o�entlige tjenester, og vil redusere antall mål og rapporter i det o�entlige.

Grunnbemanningen i det o�entlige må styrkes, slik at de ansatte får bedre tid til sine kjerneoppgaver.

Alle som ønsker det skal ha rett til hel stilling. Eigersund SV vil fortsette og intensivere arbeidet med å

redusere ufrivillig deltid. I Eigersund kommune er det gjort et godt arbeid for å redusere ufrivillig deltid og

øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren. SV ønsker å se på muligheten for å øke

grunnbemanningen i helse og omsorg og skole som et virkemiddel for å sikre høyere stillingsstørrelser og

for å få ned sykefraværet.

Et prioritert område for kommunen er å holde på og skape nye arbeidsplasser. Vi ser med skepsis på

regjeringens sentraliseringsiver, og i Eigersund ser vi tydelige konsekvenser av regjeringens politikk:

Fiskeridirektoratet, Dalane tingrett og veistasjonen på Slettebø har vært eller er i fare for å �yttes ut av

kommunen. Vi trenger en kommuneledelse som sier tydelig fra til sentrale myndigheter om at Eigersund

kommune vil beholde de arbeidsplassene vi har.

SV ønsker å legge til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser i kommunen. Vi vil gi det grønne

næringslivet billigere næringstomter for å stimulere til omstilling av næringslivet lokalt.

SV mener at det ikke bare er pris som skal være utslagsgivende i anbudsrunder. Kvalitet, miljøhensyn,

lærlingplasser og arbeidsvilkår skal veie tungt når kommunen kjøper varer og tjenester. Eigersund

kommune skal jobbe aktivt mot aktører som skor seg på sosial dumping.

Vi må sikre god kontroll av arbeidsvilkår og produksjonsforhold. Alle som bidrar til prosjekter kommunen

eier, har et ansvar for at deres ansatte og ansatte hos underleverandører har gode lønns- og arbeidsvilkår.



Et inkluderende arbeidsliv er i seg selv en verdi i ethvert samfunn. Eigersund kommune bør jobbe for at det

lokale næringslivet - og kommunen selv - tar ansvar for å sørge for arbeid til alle. Vi har også et ansvar for å

følge opp innvandrere til kommunen, og jobbe for at de kommer seg ut i arbeidslivet. Det kanskje viktigste

integreringstiltaket som �nnes er nettopp å ha en jobb, og vi mener Eigersund kommune bør ha ambisiøse

mål om bosetting av �yktninger. Det innebærer �ere arbeidspraksisplasser for innvandrere etter

introduksjonsprogrammet.

Eigersund er en relativt stor jordbrukskommune. Kortreist og trygg mat er bra for miljøet. SV vil jobbe for at

matjorda ikke bygges ned, og jobbe for at miljøsmarte løsninger i landbruket får mulighet til å prøves ut i

kommunen. Som et arbeidstreningstiltak ønsker SV at kommunen etablerer et beiteområde for geiter i

Varberg. Det vil bidra til å rydde et til tider overgrodd kulturbeite til glede for turgåere i kommunen,

samtidig som geitehold kan være et �nt arbeidstrenings- og integreringstiltak.

SV er sterk motstander av privatisering og konkurranseutsetting av o�entlige tjenester. Vi ønsker primært

at skole, barnehage og eldreomsorg skal holdes på kommunale hender for å sikre trygge og gode tjenester,

samt gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Skattepengene våre skal gå til gode velferdstjenester, ikke

til fete lommebøker hos velferdspro�tører.

SV vil på sikt øke grunnbemanningen i helse og omsorg og skole

SV vil verne om lokale arbeidsplasser, og kjempe mot sentralisering

SV vil ha mer grønt næringsliv i kommunen

Nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, barnehage og eldreomsorg

SV vil ha �ere kommunale arbeidspraksisplasser for innvandrere



Helse og omsorg

Stoppeklokke-omsorg rammer de eldre fordi pleierne ikke får mulighet til å styre dagen sin etter de eldres

behov. Vi vil øke grunnbemanningen slik at beboerne får omsorg styrt etter faglig skjønn og sunn fornuft.

Flere folk gir tid til god omsorg. Selv om SV er positive til å ta i bruk velferdsteknologi, er det viktig at denne

ikke blir en erstatning for den varme relasjonen som et menneske kan bygge til brukerne. I omsorgen

trengs folk, ikke maskiner! Vi ønsker å prioritere tiltak som aktivitører i eldreomsorgen parallelt med ny

teknologi.

En boligsosial handlingsplan skal gjenspeile den enkelte kommunes samlede innsats for å tilrettelegge for

hensiktsmessige boligløsninger for innbyggere som har vanskelig for å få innpass på det ordinære

boligmarkedet. Eksempelvis vil dette gjelde en del personer med omfattende funksjonshemninger og

personer med rusproblemer. Rusteamet må få tilstrekkelig med tid og ressurser til å drive individuelt rettet

arbeid mot de som sliter med ruslidelser.

Eigersund SV vil jobbe for at spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon, med den

botreningen og -oppfølgingen som trengs for å sikre et godt og stabilt hjem. Vi tror på et tverrfaglig

samarbeid for å realisere og kvalitetssikre gode løsninger. Kriteriene for å få tildelt kommunal bolig bør ta

hensyn til mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike behov. Derfor bør prisnivået på kommunale

boliger også reguleres politisk og ikke følge markedspris, for å unngå større ulikhet mellom folk.

Eigersund kommune vedtok våren 2019 å opprette en vikarbank for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

SV er positive til en slik ordning, men vi er opptatt av å høste erfaringer etter at ordningen har fått virke en

periode. Vi kommer derfor til å vurdere vår støtte til ordningen når de ansatte har fått erfare hvordan den

fungerer i praksis.

SV vil ha økt grunnbemanning og mer tillit i omsorgsyrkene

SV vil at ansatte skal tilbys faste heltidsstillinger

SV ønsker å ansette en aktivitør i eldreomsorgen

SV vil aldri erstatte varme hender med teknologi

SV vil se nøye på hvordan ordningen med vikarbank fungerer for de ansatte i kommunen





Skole og oppvekst

Oppfølging av våre barn er lærerens viktigste jobb. Kompetente lærere trenger tid til å se og følge opp alle

elevene sine, og kvaliteten på oppfølgingen blir dårligere dess �ere elever læreren må følge opp. Den

jobben trenger lærerne tilstrekkelig tid til å utføre. Særlig må det være et mål at elever i småskolen får

tilstrekkelig oppfølging slik at �est mulig får et godt grunnlag i basisferdighetene til å klare seg godt senere i

skoleløpet. SV ønsker økt grunnbemanning i skolene, og ønsker vi å sette et tak på 20 elever per klasse i

grunnskolen.

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet ruster elevene bedre for læring. SV vil gi elevene i alle kommunale

skoler daglig fysisk aktivitet, både for å fremme trivsel, læring og en sunn livsstil. For mange unge utvikler

dårlige matvaner, og dette skaper læringsutfordringer på skolen og bidrar til et økende folkehelseproblem.

SV ønsker også å prøve ut gratis frokost på ungdomstrinnet og vil på sikt innføre gratis skolemat for alle

elever.

SV har tillit til at lærerne er profesjonelle fagfolk. Dessverre ser vi en stadig eskalerende trend av

rapporterings- og dokumentasjonskrav som stjeler tid fra lærernes kjerneoppgaver. SV ønsker en

tillitsreform i o�entlig sektor som systematisk skal redusere antall mål og fjerne unødvendige krav om

rapportering og dokumentasjon.

Alle elever, uavhengig av ferdighetsnivå, skal ha rett til tilpasset opplæring. Dette er en rettighet i dag, men

blir svært ulikt praktisert. Det er viktig at skolen er i stand til å følge opp både de elevene som faller av, og

de elevene som trenger �ere utfordringer. PP-tjenesten spiller en nøkkelrolle i utformingen av

spesialundervisningen. SV ønsker at PP-tjenesten i større grad er til stede i skolehverdagen slik at vedtak

lettere kan følges opp i praksis, i samarbeid med pedagogene. SV vil derfor styrke PP-tjenesten slik at mer

tid kan brukes ute i skoler og barnehager.

SV vil ha gode o�entlige barnehager med faglærte ansatte som har tid til barna. SV ønsker å begrense

utbyggingen av kommersielle barnehager, siden vi ser at disse fører til at fellesskapets penger går til å

berike investorer i stedet for å bygge mer og bedre velferd. Barnehagene i Eigersund skal drives av

kommunen. Barnehagekronene skal brukes på barna, ikke på velferdspro�tørene.



SV vil ha økt grunnbemanning i grunnskolen, og et tak på 20 elever per klasse

SV vil ha daglig fysisk aktivitet i skolen

SV ønsker en prøveordning med gratis frokost på ungdomstrinnet

SV ønsker gratis skolelunsj for alle elever

SV ønsker en tillitsreform som gir lærerne profesjonell frihet

SV vil styrke PP-tjenesten

SV vil ha gode, kommunale barnehager

SV vil ha økt pedagogtetthet i barnehagene



Kultur

Kommunal kulturpolitikk handler om å legge til rette for gode krefter som ønsker å få til ulike initiativ i

kommunen, i tillegg til å sikre alle tilgang til rimelige og varierte kulturopplevelser. Kultur er ofte en

salderingspost på kommunale budsjetter. Det er synd, for kulturtiltak er ofte en god investering for en

kommune, både som forebyggende tiltak og som et ledd i å øke rekrutteringen til de kreative yrkene.

Eigersund SV har i forrige periode tatt initiativ til, og fått på plass, ordningen Opplevelseskortet, som sikrer

barn fra lavinntektsfamilier gratis tilgang til ulike kultur- og idrettsarenaer et visst antall ganger per år. Det

er en ordning vi er stolte av å ha tatt initiativ til. Vi ønsker å videreføre og utvide denne ordningen i neste

periode.

Prinsippet om vern gjennom bruk gir kulturhistoriske bygninger vitalitet og relevans i enhver kommune. Vi

legger til grunn dette prinsippet når vi jobber med forslag om vernebestemmelser i kommunen vår. Et

konkret eksempel på vern gjennom bruk er kaipromenaden i sentrum, som både gjør området levende og

bidrar til å sikre en kulturhistorisk viktig sjøfront.

De siste årene har antallet skoleklasser som besøker Dalane folkemuseum gått ned. Det har sammenheng

med at midlene til bussreiser er fjernet, og at skolene derfor ikke tar seg råd til slike ekskursjoner. Det er

synd, og vi ønsker at kommunen gjeninnfører disse midlene.

Biblioteket i Eigersund kommune har over tid fått reduserte rammer, både når det gjelder åpningstider og

budsjetter til bokinnkjøp. Det skyldes primært stram kommuneøkonomi, og Eigersund SV har også stemt

for disse innsparingene. Nå er imidlertid grensa nådd for bibliotektilbudet i kommunen, og vi ønsker i neste

periode både å skjerme biblioteket for kutt. Vi ønsker i tillegg å tilføre biblioteket minst 200.000 kroner til

bokkjøp, samt utvide åpningstidene.

Eigersund SV ønsker et kulturhus med et bredt aktivitetstilbud fra morgen til kveld. En samlokalisering av

�ere kulturtilbud og -aktiviteter, med biblioteket som byggets hjerte, vil gi kommunen en levende og

pulserende møteplass. Kulturhuset kan i tillegg til bibliotek romme øvingslokaler, galleri, verksted,

ungdomshus, scener, konferansefasiliteter, turistinformasjon, kino med mer. Et bygg som kombinerer



rådhus og kulturhus kan være aktuelt, dersom samlokaliseringen ikke betyr begrensninger i byggets

kulturelle innhold, og dersom ressursbesparelsen i en slik løsning er vesentlig.

Kulturskolen er et populært tilbud i kommunen. Mange står i kø for å få plass, og egenbetalingen økes med

jevne mellomrom. Eigersund SV ønsker en inkluderende kulturpolitikk, og vi vil derfor jobbe for å øke

antallet kulturskoleplasser som er tilgjengelige. Vi støtter ordningen med en gradert brukerbetaling, men vi

vil også ha kulturskolen inn i ordningen med Opplevelseskortet.

SV vil videreføre og utvide ordningen med Opplevelseskortet

SV vil jobbe for et ikke-kommersielt møtested i sentrum av Egersund

SV vil utvide åpningstidene på biblioteket, og øke budsjettene for bokkjøp

SV vil ha �ere og billigere plasser på kulturskolen

SV vil ha et nytt kulturhus, eventuelt i kombinasjon med et nytt rådhus



Miljø

Miljø- og klimahensyn har en naturlig rolle i alle aspekter av vår politikk, og vi utformer politikk med

utgangspunkt i hva som er mest hensiktsmessig for naturen rundt oss. De menneskeskapte

klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi har et ansvar - både lokalt og globalt - for å bygge et

samfunn som løser dagens og fremtidens klimautfordringer. På globalt plan handler det om å redusere

forskjellene mellom den rike og den fattige verden gjennom solide miljøtiltak, samt å sikre alle en trygg og

giftfri hverdag med tilgang til rent vann og ren luft.

Lokalt i Eigersund kommune handler miljøpolitikk om at kommunen er bevisst sitt eget energiforbruk, at

man jobber for gode og fornuftige kollektiv- og sykkeltiltak, at natur- og friluftsområder er tilgjengelige for

alle og at bysentrum fremstår som innbydende og uten visuell forurensing.

SV vil jobbe for at kommunen fortsetter arbeidet med å utbedre gamle bygg med høyt energiforbruk. I

kommunen har vi mange bygninger med utdaterte systemer, som trenger ulike ENØK-tiltak for å holde en

moderne energistandard. På Slettebø har man med suksess gravd energibrønner for jordvarme utenfor

den kommunale barnehagen. Vi må sikre at arbeidet med energiøkonomisering er kontinuerlig og omfatter

både de gamle bygningene, samt at vi har gode løsninger for kommunale nybygg. SV har som målsetning at

Eigersund kommune skal jobbe for å bli en klimanøytral kommune.

I Eigersund ønsker SV at vi bør se på muligheten for å anlegge en folkehage der ulike mennesker får

anledning til å dyrke mat på hobbybasis. Vi har mange til�yttere fra ulike deler av verden, og mange har

gode kunnskaper om dyrking av mat. Folkehager er populære, nyttige, spennende og en møteplass for

kulturer. Å dyrke egen mat er en ferdighet som må holdes i hevd, og en folkehage vil legge til rette for dette

på en miljøvennlig måte.

SV ønsker at Eigersund kommune skal jobbe systematisk for å redusere bruken av plast. Som den største

arbeidsgiveren i regionen må kommunen gå foran med et godt eksempel for andre, slik at vi kan gjøre vår

del av arbeidet for å redusere plastavfall i havet.

SV vil bruke eierskapsmakten kommunen har i selskaper som Uninor og DIM for å få selskapene til å tilby

arbeidsplasser og samtidig sikre gjenbruk. Vi ønsker at det opprettes en byttestasjon på Tengsareid, slik at



man kan levere brukbare gjenstander og sikre lengre liv for ting man trenger.

Vindmøller er på den ene siden en viktig forutsetning for en omstilling i retning av mer grønt næringsliv.

Samtidig har møllene en kostnad: Nedbygging av naturen og sårbare økosystemer. Eigersund SV mener at

vi har nådd et metningspunkt for vindmøller i regionen. Vi kommer derfor til å gå imot fremtidige

vindparkprosjekter i Eigersund kommune.

Ved siden av klimautfordringene er tap av biologisk mangfold den store miljøutfordringen verden står

overfor. Eigersund SV vil arbeide aktivt for å forhindre tap av artsmangfold og sårbare naturmiljø lokalt.

Hensynet til artsmangfold skal vektlegges både i kommunens daglige virke og i større planarbeid. Dette

hensynet skal styre hvilke typer blomster som plantes ut, og SV sier tydelig nei til svartelistede arter.

Hensynet til artsmangfold må ha betydning for tilrettelegging av næringstomter, boligfelt og hyttebygging.

SV vil ha folkehage

SV vil jobbe for et bysentrum uten høyhus.

SV vil at kommunen skal jobbe kontinuerlig med ENØK-tiltak

SV vil jobbe for at Eigersund kommune reduserer sitt forbruk av plast, og går foran som et godt

eksempel for lokalt næringsliv

SV vil gå mot fremtidige vindparkprosjekter i kommunen



Samferdsel

SV er et miljøparti. Miljøhensyn - ansvar og omsorg for jordas fremtid - skal være en bærebjelke i alle våre

politikkområder. På lokalt plan betyr det at vi i Eigersund kommune må ha miljøhensyn fremst i tankene

når vi planlegger fremtidig utbygging av boligtomter, formulerer anbud og stimulerer til mer sykkel og mer

buss, blant annet.

SV ønsker at veiprosjekter skal �nansieres av fellesskapet gjennom Nasjonal transportplan. Bompenger er

en �nansieringsform som rammer urettferdig. For Eigersund SV betyr dette at vi kommer til å stemme mot

foreslått løsning for E39, uavhengig av hvilken trasé som foreslås. Det betyr også at vi ikke kommer til å

prioritere en tunell gjennom Årstadfjellet, både fordi tra�kkdata viser at gjennomgangstra�kken i sentrum

ikke er så stor som tidligere antatt, men også fordi et slikt prosjekt ville blitt for dyrt og krevd

bompenge�nansiering.

Vi vil arbeide for et bedre busstilbud i Eigersund. Kollektivtilbudet bør forbedres for å kunne redusere

bilbruken.

For å stimulere til økt bruk av el-biler, er det viktig å legge til rette for lading på sentrale steder som

parkeringsplasser, utenfor kommunale bygg og ved jernbanestasjonen.

For regionen er det svært viktig at arbeidet med dobbeltspor går sin gang. Det pendler daglig folk både inn

og ut av kommunen for å dra på jobb og skole, og redusert reisetid både til og fra regionen vil føre til at

Eigersund kommune blir et mer attraktivt sted å bo og jobbe.

SV var ett av partiene som sikret at ny Eigerøy bro ble prioritert i Nasjonal transportplan. Det er viktig at vi

får på plass en løsning for broen til Eigerøy snart, både av sikkerhetshensyn og fordi Eigerøy er et område i

vekst.

Eigersund SV ønsker å ta ambisjonen om Sykkelbyen Egersund på alvor. Vi ønsker at kommunen skal sette

seg mål for hvor stor andel av befolkningen som sykler aktivt, både som et ledd i folkehelsearbeidet og som

et miljømål.



Kommunen kan også gjøre helt konkrete grep for å øke andelen syklende, i tillegg til rene

holdningskampanjer. Sykkeltilpassede garderobefasiliteter i alle nye kommunale bygg og overbygde

parkeringsplasser for sykkeltraller ved alle kommunale barnehager er to enkle og relativt kostnadse�ektive

tiltak som gjør det lettere å være syklist i kommunen. I tillegg ønsker Eigersund SV å øke kjøregodtgjørelsen

for sykkel for kommunalt ansatte, slik at den overgår, ikke bare matcher godtgjørelsen for bil.

SV sier nei til bompenger

SV sier ja til Eigerøy bro

SV vil jobbe videre for dobbeltspor på Jærbanen

SV vil gjøre det lettere å være syklist i kommunen, og øke kjøregodtgjørelsen for sykkel



Levende sentrum

Det er ingen tvil om at det er et kollektivt ønske blant Egersunds innbyggere om å skape grobunn for et

levende sentrum! Byen vår er full av ildsjeler og enestående arrangementer som begeistrer både unge og

gamle.

Eigersund SV vil skape et permanent møtested for alle innbyggere (og tilreisende), uansett kjønn, alder,

etnisitet og interesser. Ofte når et tre�sted skal utvikles, så har man allerede en klar oppfatning av hvem

brukerne er: Lekeplassen er for barna, kaféen er for de voksne, skateparken er for ungdommen og

lignende. Vi vil bryte med denne inndelingen av arenaer, og starte planleggingen av en folkepark inspirert

av lokale tradisjoner med elementer for noen og enhver!

SV bærer alltid med seg tanken om at sentrum skal være for alle, og at for å skape de gode møtene så må

det tilrettelegges for at de oppstår. Sentrum må utformes slik at alle, uansett funksjonsevne, har tilgang til

det byen har å by på.

Egersund by har en vakker trehusbebyggelse, en trivelig gågate, og er omkranset av storslagen natur. Det er

viktig å verne om byens identitet, og beholde det idylliske småbypreget vi �nner i sentrum. Vi ønsker på sikt

å skape et grønt og tilgjengelig bymiljø gjennom å redusere biltra�kken i sentrum.

SV vil lage en folkepark

SV vil se på muligheter for å redusere tra�kken gjennom sentrum

SV vil sikre universell utforming av sentrum

SV vil bevare og opparbeide grøntarealer

SV vil ha en promenade fra Eie og ut Strandgaten


