Sandnes
Kommunevalget 9. september 2019
Et løfte gitt,
er et løfte holdt!
Fra venstre: 3. kandidat Roald A. Lende, Anne Lise Sletten, Elsa Hansen,
Njål Vigesdal, Odd Reidar Gausel, Arne Lende, 1.kandidat Liv J.M. Remman,
Arnold R. V. Stene, 2. kandidat Thore Håland, Steinar K. Lima og Ivar G. Vølstad.

HELSE • VELFERD • OMSORG

Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og
verdig livssituasjon, for eldre – trygdede – barn – mennesker
med nedsatt funksjonsevne, samt unge i Norge.

Vi vil blant annet arbeide aktivt for:
Helse og omsorg:

Barnehager, skoler og oppvekst:

Natur, friluftsliv og reiseliv:

Sentrumsutvikling:

• Vaktapotek
• Plan for utbygging av
sykehjemsplasser, med fokus på
enerom
• Støtte opp om våre eldresentre
• Gratis trygghetsalarm til alle med
inntekt under 4G
• Styrke psykiatritjenesten
• Livsgledesykehjem
• Styrke eldreomsorg og mennesker
med funksjonshemninger
• Kjøkken og kokk på alle sykehjem
/ institusjoner
• Ta vare på helsetilbudet i
distriktene og styrke det
generelle helsetilbudet
• At funksjonshemmede blir
ansatt i offentlig forvaltning
og private bedrifter, og på lik
linje med andre stillingssøkere.
Det bør legges til rette for
deltidsstillinger med støtte
fra folketrygden
• Å støtte frivillige organisasjoner

• Styrke barnevernet
• Styrke skolevesenet, skoler og
SFO prioriteres
• Opprettholde ungdomstilbudet
i L54
• At det satses sterkere på
forebyggende tiltak mot
rusmisbruk og et mer restriktivt
behandlingstilbud
• Sterkere støtte til idrettslivet i
Sandnes

• At nåværende grense for
Sandnesmarkå opprettholdes
• Dyrevelferd
• Arbeide for økt satsing på turisme
i hele kommunen
• Arbeide for ”Det blå
bånd”, natursti/kanaler: Et
sammenhengende grøntområde
som strekker seg fra Vågen i
Sandnes, via Sandvedparken,
Stokkelandsvatnet, Austrått/
Hana/Vatnekanalene/Grunningen/
Dybingen/ Lutsivassdraget og
helt til Ims. Et flott alternativ til
Jærstrendene, Det Blå Bånd, som
når det er ferdig, vil sno seg via
Lutsivassdraget fra Gandsfjorden
til Høgsfjorden.

• Å verne om bomiljøet, og sette
søkelys på forfallet i vår by
• Verne grøntområdene i sentrum
Kommuneforvaltning:
• Å effektivisere forvaltningen/
saksbehandlingen i kommunen
• Å prioritere vern om matjorda
• Et mer forpliktende
interkommunalt samarbeid

Samferdsel:
• Bro over Gandsfjorden, inkl.
tunnel, Aspervika – Vatne
• Utbygging av sykkelveier
• Støtte opp om privat ferjedrift
over Høgsfjord, og jobbe for bro
på sikt.
• E39, som firefeltsvei til Ålgård
• Gjenåpning av Ålgårdsbanen til
gang- og sykkelsti
• Jobbe for bedre kollektivtilbud i
utkantene av kommunen

Et løfte gitt - er et løfte holdt

ELDRE ER, OG SKAL
OPPFATTES SOM
EN RESSURS I
SAMFUNNET

Vi går bl. a. imot ……
• Innføring av eiendomsskatt
• Liberalisering av
alkoholpolitikken vedrørende
utestedene i sentrum.
• Dagens bompengeordning og
rushtid-avgift

PARTIET SOM
SETTER MENNESKET
I SENTRUM, ER ET
PARTI FOR ALLE

STEM
PENSJONISTPARTIET
VIKTIGERE ENN
NOEN GANG

www.pensjonistpartiet.no

VERDIGHET • TRYGGHET • RESPEKT
Sandnes Pensjonistparti
Det blå bånd – Sandnes fantastiske mulighet
Ja, til fortsatt Høgsfjordferje etter Ryfast

VALGLISTE VED KOMMUNESTYREVALGET I SANDNES
01. Liv J.M. Remman.......... 1954........Ganddal
02. Thore Håland............... 1966........Forsand
03. Roald A. Lende............. 1938........Trones/Sentrum
04. Njål Vigesdal ............... 1946........Trones/Sentrum
05. Lidia Bryzgalova ......... 1940........Ganddal
06. Odd R. Gausel............... 1949........Sandved
07. Elsa Hansen ................. 1943........Austrått
08. Arne Lende ................... 1939........Ganddal
09. Steinar K. Lima ........... 1938 .......Sandved
10. Anne Lise Sletten ...... 1944 .......Austrått
11. Arnold R.V. Stene ........ 1956 .......Stangeland
12. Ivar G. Vølstad ............. 1944 .......Austrått
Merknad: De tre første er kumulert, nr. 4 i prioritert rekkefølge,
og deretter i alfabetisk orden.

Vil du vite mer om Pensjonistpartiet,
gå inn på internett: www.pensjonistpartiet.no

Kai Hansen Trykkeri

Stem PensjonistPartiet

