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AVERØY – EN TRYGG, TRIVELIG
OG GRØNN KOMMUNE FOR ALLE!
Averøy SV er rødgrønt feministisk parti. Rødt for solidaritet
og velferd. Grønt fordi vi ønsker å ta vare på klima, miljø og
artsmangfold på samme måte som vi tar vare på hverandre, og
feminisme, fordi vi ser en skjevhet på flere plan mellom menn
og kvinner.

Averøy i våre hjerter!

Averøy SV støtter den gjeldende folkeavstemming at Averøy fortsatt skal bestå som egen
kommune i regionen Møre og Romsdal.

Averøy SV tar miljø og klima på alvor

Vi vil arbeide for:
• Vi tar miljø, klima og ungdommens bekymringer på alvor, og vil derfor ta klimadebatten inn i kommunestyret.
• Sterkere vern av kommunens matjord, samt kritisk til omregulering av friluftsområder.
• Styrke kollektivtrafikken med El-buss, flere bussavganger, samt nattbuss på helg.
• Utbedre kommunalt veinett før nye etableres, samt flere gang- og sykkelveier.

Våre barnehager
• Barnehagene er en viktig sosial arena for lek og læring. Averøy SV ønsker derfor:
• La barnehager være barnehager. Læring skal skje gjennom lek og omsorg.
• Arbeide for rimeligere barnehageplass for alle barn, med forløpende opptak.
• Styrke de ansattes kompetanse, gjennom kompetanseheving.
En trygg og god skole

Averøy SV mener at skolen skal være en plass der alle trives. Averøy SV ønsker derfor:
• Heldagsskole, hvor lekser, mat og fysisk aktivitet er en del av skoledagen.
• Gratis skolemat.
• Arbeide for en gratis SFO-ordning, gjennom gradvis nedtrapping i pris.
• Å styrke den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) samt helsesøstertjenesten i skolen.
• Styrke tilbudet i de praktiske fagene.
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Et rikholdig kultur- og fritidstilbud til alle

Kunst og kultur har en egenverdi som er med på å bidra til at kommunen vår er rik på
opplevelser, som er med på å skape lokal identitet. Averøy SV ønsker derfor:
• Barn og ungdom som ønsker det, skal få plass i Kulturskolen.
• Styrke ungdomstilbudet gjennom å arbeide for rusfrie og livssynsnøytrale møteplasser
på ungdommenes egne premisser.
• Flere kulturtilbud ved barnehager, skoler, museum, omsorgsboliger og sykehjem.
• Gratis bruk av idrettsanlegg for barn og unge slik at ingen hindres i å delta.

En kommune med trygge og gode arbeidsplasser

Averøy SV ønsker å bidra til at kommunens næringsvirksomhet skal ha en bærekraftig og
grønn profil. Vi vil derfor arbeide for:
• Oppdrettsanleggene skal bli lukkede og giftfrie og ikke kommer i konflikt med friluftsliv.
• Bevare og styrke Averøy som en rikholdig jordbruk- og fiskerikommune.
• Legge vekt på kultur og kulturturisme som del av næringsutviklingen i kommunen
• Kulturkonsulent i full stilling, samt støtte utviklingen av kommunen sine kulturminner.
• Klimaperspektivet må inn som en del av skog- og jordbruksdriften i kommunen.

Averøy – En velferdskommune

Velferdsstaten er en forutsetning for et rettferdig og solidarisk samfunn. Averøy SV vil
derfor:
• Kjempe til det siste for å bevare dagens tjenestetilbud og sykehusstruktur, med
fortsatt sykehus, blant annet i Kristiansund og Molde!
• Større satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak.
• Jordmorstilling på fulltid i Averøy kommune.
• Øke støtten til Krisesenteret.
• Fokus på rusomsorg med en helhetlig behandling og ettervernplan.

Seniorpolitikk

Averøy SV vil fortsette å bygge på alt det gode arbeidet som er gjort innen eldreomsorgen. Det skal være trygt og godt å bli gammel i Averøy kommune. Averøy SV vil derfor:
• Legge til rette for folk skal få bo hjemme så lenge som mulig, med støtte fra hjemmetjenesten hvis ønskelig.
• Styrke satsingsområdet innen velferdsteknologi for å gi økt trygghet til den enkelte.
• Styrke samarbeidet med de frivillige foreninger for å tilby en mer innholdsrik og aktiv
hverdag.
• Øke grunnbemanningen med helsepersonell på fulltid, som har tid til å se og gi de
enkelte den omsorgen og hjelpen de trenger. Vi må bort fra ufrivillig deltid!
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1. kandidat
Roar Leite
(f. 1975, Bremsnes)

2. kandidat
Mikkel Vebenstad,
(f. 1989, Langøy)

3. kandidat
Ann Iren Kjønnøy
(f. 1958, Kjønnøy)

4. kandidat
Laila Karlsen
(f. 1968, Ekkilsøy)

5. kandidat
Alf Røsand
(f. 1949, Røsand)

6. kandidat
Ana Maria Costa
Pomba
(f. 1965, Bremsnes)

Trykket på miljøvennlig papir

Averøy SVs valgliste til kommunevalget:

7. kandidat
Wenke Greve
(f. 1951, Bremsnes)

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [ditt navn]
[din e-post] [din adresse]» til
2090 (100 kroner)
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Møre og Romsdal SV
Blokkebærvegen 45
6429 Molde
moreogromsdal@sv.no
sv.no/more-og-romsdal
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