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For de mange – ikke for de få 

SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til folk flest må 

settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi 

fortjeneste til noen få. 

Vi skal sikre rene fjorder og hav. Plast skal ikke ende i naturen og havet. Vi må føre en politikk som 

kutter utslipp, som bremser de farlige klimaendringene og tar vare på kloden. Ren luft, rent vann og 

grønne arbeidsplasser for de mange er viktigere enn kortsiktig profitt for de få. 

Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for ren natur og en grønnere framtid. Det er tid 

for forandring. Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få. 

 

Framtid - ikke økologisk kollaps 

Kampen mot klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største politiske utfordring. SV har 

alltid vært et parti som setter vern av naturen høyt på dagsorden. SV har også alltid vært et parti som 

er opptatt av solidaritet. Nå er det ikke minst naturen selv som trenger vår solidaritet, gjennom 

begrensning av klimagassutslipp og vern av plante- og dyreliv.  

Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Naturen gir mat, arbeidsplasser og 

gode opplevelser i uoverskuelig framtid om vi sikrer bærekraftig forvaltning og felles eie. Det vi har i 

fellesskap må vi ta vare på i fellesskap. Når matjord bygges ned for å bygge næringsbygg føres en 

politikk for kortsiktig profitt og ikke langsiktig matproduksjon. 

Vi ser konsekvensene av klimaendringene i våre lokalsamfunn. I Norge fører klimaendringene til mer 

ekstremvær, mer flom, mer styrtregn, tørke og ras. Dette vil medføre store investeringer på 

forebyggende tiltak og lokale tilpasninger. Hvis vi ikke snur nå vil konsekvensen bare bli verre. I 

framtida må vi gjøre oss uavhengige av olje, kull og gass. 

Miljøproblemene rammer der vi bor. Malvik SV vil ta kampen mot forurensing, forsøpling og utslipp i 

våre lokalsamfunn. SV våger å velge langsiktig, sjøl når presset fra sterke pengeinteresser blir stort. 

Miljøvennlige samfunn er gode samfunn, med frihet til å fiske i friske fjorder, puste i rein luft og 

høste av naturen. 

Klimaendringene er et globalt problem, men mange løsninger finnes lokalt. SV vil stille strenge 

miljøkrav ved offentlige innkjøp, bidra til å utvikle grønt næringsliv og omstille lokalsamfunnet. Det 

må bli lettere for folk å velge miljøvennlig, men de store miljøutfordringene løses ikke individuelt.  

De må løses i fellesskap. Sammen kan vi skape ei framtid uten forurensning.  

 



 

  

 

Mennesker og miljø 

Klimakrisa er den største utfordringen i vår tid. Det stiller store krav til hvordan vi planlegger 

lokalsamfunnet og hvordan vi kan trygge bolig, matproduksjon, samfunnssikkerhet og beredskap når 

flom, tørke og ekstremvær blir en større del av hverdagen. 

Alle utslipp er lokale. Malvik kommune må lage forpliktende planer for å redusere sine utslipp og 

legge fram årlige regnskap for utslippsreduksjon. Transport, boligplanlegging og investeringer må ta 

høyde for at samfunnet må bygges etter prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. For å få ned 

utslipp der vi bor, må vi planlegge lokalsamfunnet deretter. I tettbygde strøk kan nærhet til arbeid, 

tjenester, butikk og barnehage sammen med et godt kollektivtilbud begrense bilbruk. Vi vil fortette 

med flere boliger i eksisterende boligområder, heller enn å bygge på dyrkemark, samtidig som vi vil 

være restriktive på byggehøyde i nye boligområder for å sikre utsikt og gode solforhold.  

Tilgjengelige ladestasjoner gjør det mer aktuelt å velge el-bil.  Grønne samfunn er gode samfunn. Der 

lufta er god å puste inn, det er lett å reise kollektivt og naturen er tilgjengelig både for 

matproduksjon, aktivitet og arbeid. Ved å ta vare på natur og miljø i Malvik, tar vi vare på hverandre.  

Hvert år bygges det ned store naturområder. Norge har de siste 100 årene mistet store områder som 

før var frie for større tekniske inngrep. Dette truer leveområdene til planter og dyr, som utryddes i et 

urovekkende tempo. Tap av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, 

medisiner, byggematerialer og opplevelser. Alt som lever har en verdi i seg selv og tap av 

naturmangfold gir uante konsekvenser for livet på jorda.  Vi vil ta vare på naturen gjennom vern og 

fornuftig bruk, men også restaurering av allerede ødelagt natur.  

 

Derfor vil Malvik SV: 

• Ha nulltoleranse for nedbygging av dyrkajord 

• Si nei til utbygging av firefelts motorveg gjennom kommunen, men kun bygge ut doble 

tunnelløp på E6. 

• Jobbe for elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor i langtunell gjennom Malvik  

• Jobbe for et stadig bedre kollektivtilbud i hele kommunen 

• Arbeide for nullvekst i biltrafikken gjennom aktiv deltakelse i Storbyavtalen 

• Verne om Malvik kommunes elver og vassdrag 

• Legge til rette for en levedyktig laksestamme i elva Homla 

• Sørge for økt antall ladepunkter til elbiler i kommunen  

• Arbeide for å bevare naturen i Malvik, fra strand til fjell skal være mest mulig uberørt 



 

  

• Øke kunnskapsgrunnlaget gjennom kartlegging av arter, slik at dyre-, plante-, fugle- og 

insektliv kan vernes effektivt ved alle typer inngripen og aktiviteter i naturen 

• Gå inn for levende veikanter og grøntområder i stedet for monokulturer (plen). 

• Stimulere til et bærekraftig og mest mulig giftfritt landbruk 

• Kutte bruk av engangsplast og erstatte kunstgressbaner med bærekraftige alternativer så 

raskt som mulig 

• Redusere matsvinn i kommunens institusjoner  

• Følge opp kommunens klimaregnskap for å redusere utslipp fra egen virksomhet, herunder 

byggevirksomhet 

• Si nei til rotenonbehandling som kan true laksestammen i Homla 

• Innføre miljøkrav ved offentlige innkjøp 

• Kartlegge og ivareta viktige områder for biologisk mangfold i Malvik  

• Lage forpliktende planer for å ta vare på viktige naturmiljø i kommunen 

• Legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange som alternativ til bruk av privatbil 

• Bygge trygge skoleveier og sikre plass til parker, sykkelfelt og lekeplasser 

• Fase ut fossile bensin- og dieselbiler i kommunens egen kjøretøypark 

• Sikre etablering av ladestasjoner for elbil og trygg sykkelparkering på offentlige 

parkeringsplasser og ved alle offentlige bygg 

• Fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner i Malvik  

• Forhandle med private utbyggere av boliger og næringsbygg om å bygge miljøvennlige bygg 

• Stille ambisiøse miljøkrav i utvikling av tomter som kommunen selv eier. 

• Lage en miljøplan for den kommunale bygningsmassen. 

• Bevare gammel og særegen trehusbebyggelse i kommunen.  

 

Mennesker – ikke markeder 

Sterke fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Små forskjeller gir 

økt tillit og større forståelse mellom folk. Oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i 

fellesskap og skal ikke være varer på et marked. Fellesskap gir frihet. Fellesskapet tar vare på oss, 

derfor må vi ta vare på fellesskapet og på menneskene som hver eneste dag jobber for det. Ungene i 

barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte lærere som har tid til hver 

enkelt. Eldre på sykehjemmet må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi 

lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning og kompetanse og sørger for faste og hele 

stillinger. 



 

  

Høyresiden lar markedsprinsipper styre velferden. Konkurranseutsetting og privatisering er 

ansvarsfraskrivelse. Å overlate de store fellesoppgavene til markedet er å gi makten til de 

pengesterke. Velferdsprofitører tar store summer fra fellesskapet og tjener penger på dårligere 

arbeidsvilkår for de ansatte. Hensynet til inntjening og målstyring settes ofte over hensynet til 

mennesker. 

Det er i fellesskapets interesse at både helse, omsorg, renhold og renovasjon utføres faglig og 

forsvarlig. Privatisering gjør at folkevalgte mister kontroll og oversikt når sentrale velferdstjenester 

overlates til private, utenfor demokratisk og politisk styring. Kommersielle barnehager og 

omsorgstilbud tar penger ut fra fellesskapet og inn i private formuer eller skatteparadis. Det kan 

være vanskelig for lokalpolitikere å følge pengestrømmene fordi profitt ofte tas ut gjennom 

internfakturering og utspekulerte selskapsmodeller. Da blir det mindre igjen til de velferden er til for. 

Derfor må tjenester utføres av det offentlige eller ideelle aktører, ikke kommersielle. 

 

Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige 

arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, ikke penger. Alle ressursene som bevilges til felleskapet skal 

gå til felleskapet, ikke til formuer for noen få. 

Derfor vil Malvik SV: 

• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av alle kommunale tjenester i Malvik. 

• Sikre velferd uten profitt gjennom offentlig tilbud og ideelle aktører - ikke kommersielle. 

 

Arbeid og velferd 

Gode tjenester er avhengig av nødvendig kompetanse og nok folk – som igjen er avhengig av gode 

lønns- og arbeidsvilkår. Nyskaping og kvalitetsløft innen velferd og tjenester skjer best gjennom 

satsing på og samarbeid med kommunens viktigste ressurs - de ansatte. 

SV jobber for et trygt og godt arbeidsliv, men også en arbeidsdag som skal ha en morgendag. I dag 

avslutter mange arbeidslivet som uføre og ikke som alderspensjonister. 

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, uønsket deltid, midlertidige ansettelser og bruk av 

bemanningsselskap er noen av de største truslene mot et trygt og organisert arbeidsliv. Hele 

stillinger er viktig for likestilling og den enkeltes frihet. Deltidsstillinger gir ikke grunnlag for 

boliglån eller økonomisk uavhengighet. SV krever at det lyses ut hele og faste stillinger og vil fortsette 

arbeidet for en heltidskultur i Malvik. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte 

med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet for 

ansatte.  



 

  

SV vil erstatte bruk av vikarbyrå med fast ansatte vikarer i kommunen. Ansatte kan oppleve at skjema 

står i veien for hjelp og omsorg. Stoppeklokkeomsorg, rapporteringstvang og skjemavelde kan gjøre 

at både hjelpere og hjelpetrengende opplever avmakt der de i stedet skulle oppleve gode 

mellommenneskelige møter. SV vil ha tillitsbasert styring i stedet for unødvendig kontroll, 

rapportering og utstrakt bruk av målstyring og resultatstyring. Gode tjenester sikres av trygge ansatte 

som vises faglig frihet og tillit og som har nok tid til den enkelte. SV vil jobbe sammen med 

fagforeninger og tillitsvalgte for å gjennomføre en tillitsreform lokalt. 

Velferdsstaten er avhengig av tillit. Alle må oppleve at det offentlige kan gi det beste 

utdanningstilbudet, den beste behandlingen når du er syk, best pleie i alderdom og et solid 

sikkerhetsnett hvis uførhet eller langvarig sykdom rammer en selv eller en av de nærmeste. 

Innbyggerne skal være sikre på at de får likeverdig og den beste behandlingen. Tvil om dette 

skaper grobunn for private løsninger. Det er de økonomisk mest privilegerte som kan velge bort 

offentlige fellesskap ved å kjøpe seg plass på privatskole, kjøpe forsikringer som fører til sniking i 

køen, kjøpe seg «hotellsykehjemsplass». Det er gjennom høy kvalitet på velferdssamfunnets goder at 

tilliten sikres. 

Malvik kommune bruker betydelige summer på innkjøp og anskaffelser. Ved å stille 

tydelige krav ved anbud og offentlige innkjøp kan kommunen bidra til et tryggere og et mer 

seriøst arbeidsliv.  Et minimum for å delta i konkurranse om å eksempelvis bygge en ny skole, bør 

være at firmaet har fast ansatte, høy andel fagarbeidere og lærlinger i alle ledd. Slik sikres seriøsitet 

og faglighet. Det må også stilles tydelige miljøkrav til offentlige innkjøp og anskaffelser. 

Derfor vil Malvik SV: 

• Jobbe for at det lyses ut hele stillinger, deltidsstillinger økes i samarbeid med tillitsvalgte 

• Sikre fortsatt arbeid for heltidskultur i kommunen 

• Si nei til bruk av vikarbyrå, og ja til kommunalt ansatte vikarer 

• Ta initiativ til en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å 

gjøre kommunal velferd og tjenester bedre. 

• Sikre at ledelsen i kommunale enheter involverer tillitsvalgte i endringsprosesser på 

arbeidsplassen på et tidlig tidspunkt. 

• Stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud 

• Tilby flere kommunale lærlingeplasser 

• Legge til rette for at eldre kan å bo hjemme og opprettholde et aktivt og selvstendig liv 

• Styrke tilbudet til mennesker med demens og avlastning for deres pårørende, med ulike 

dagtilbud, nattplasser og mulighet for avlastningsopphold 



 

  

• Bygge ut fibernettet slik at alle innbyggere i Malvik har tilgang til høyhastighetsbredbånd 

 

En trygg oppvekst for barn og unge 

En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger 

for å lykkes. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til 

livslang læring og dannelse. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og gir alle barn 

mulighet til å gå i barnehage.  

Alle barn har rett til en trygg barndom. SV vil jobbe for at barnevernet har nok tid og ressurser til å 

følge opp familier i en vanskelig situasjon.  Spesielt viktig er det at barn blir hørt og får delta i alt som 

er viktig for dem. Så langt det lar seg gjøre må systemene organiseres på barn og unges premisser. 

Ungdom skal ha tilgang på lokaler der de kan bedrive fritidsaktiviteter på egne premisser uavhengig 

av bakgrunn. Ungdom må sikres områder hvor de kan møtes og holde på med uorganiserte 

aktiviteter som for eksempel ball, sykkel og rullebrett eller bare å være sammen for å opprettholde 

og skape nye vennskap.  

Derfor vil Malvik SV: 

• Bygge en ny kommunal barnehage på Vikhammer 

• Sikre tilstrekkelig bemanning i barnehagene i Malvik  

• Sikre tilstrekkelig bemanning i barnevernet i Malvik 

• Styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. 

• Fortsette tiltak som åpen barnehage og ha informasjon på helsestasjonene for å få flere barn 

med minoritetsbakgrunn til å begynne i barnehagen 

• Sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos 

tannlegen følges raskt opp. 

• Legge til rette områder i Malvik hvor ungdommene kan treffes og holde på med uorganisert 

fysisk aktivitet.  

• Ha lavterskel fritidstilbud til ungdom i Malvik 

• Ruste opp de to ungdomsklubbene i Malvik 

• Gjøre barnevernet tilgjengelig for barn og unge. Barnevernet må oppsøke barn på barns 

arenaer. Barnevernet må være åpent når barna er kommet hjem fra skolen. 

• Sikre at alle velferdstjenester jobber helhetlig, med et særlig blikk på barn og deres 

livssituasjon. Tjenestene må jobbe med mer oppsøkende virksomhet og ha hjemmebesøk. 



 

  

En inkluderende fellesskole 

En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt opplæringstilbud, uavhengig av 

bosted eller økonomisk bakgrunn. Da trengs nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i 

skolen, tidlig innsats og en praktisk og variert skoledag. 

 SV vil følge opp vedtaket om lærertetthet. SV vil også være en lokal pådriver for at lærerrollen skal 

avbyråkratiseres, slik at mer av tiden til læreren blir brukt sammen med elevene. 

For SV er det viktig at alle elever får like forutsetninger for å mestre skolen. Barn som kommer på 

skolen uten å ha spist frokost eller uten matpakke, vil slite med konsentrasjonen gjennom dagen. For 

barn som bor trangt med mange søsken, kan det være vanskelige å få ro til lekser.  

Malvik SV vil derfor prioritere gratis skolemåltid. Malvik SV vil ha skolelekser framfor hjemmelekser. 

En trygg skolehverdag er selve fundamentet for god læring. Elever som utsettes for 

mobbing, både fysisk i skolehverdagen, eller i sosiale medier, vil kunne få store psykiske vansker. 

Dette gjør læringssituasjonen vanskelig. SV vil fortsette det målrettede, forebyggende arbeidet mot 

mobbing i Malvik. 

Alle barn og unge i Malvik fortjener å gå på en skole med godt læringsmiljø, men også med god 

luftkvalitet, undervisningsrom tilpasset dagens skole og med gode arbeidsforhold for de ansatte. 

Derfor vil Malvik SV: 

• Bygge ny ungdomsskole på Vikhammer 

• Tilby alle skoleelever i Malvik gratis frukt hver dag 

• Sette i gang forsøk med gratis skolemåltid i Malvik  

• Starte opp forsøk med leksefri skole slik at lekser gjøres på skolen, ikke hjemme 

• Legge til rette for en skole med god variasjon mellom teoretisk og praktisk læring, og mer 

fysisk aktivitet 

• Sikre god nok grunnbemanning i skolen. 

• Sikre flere kvalifiserte lærere i skolen og bedre pedagogisk bemanning i skolen. 

• Sikre god kvalitet i SFO med pedagogisk leder tilstede på SFO og SFO-ansatte med 

relevant fagbrev. 

• Styrke skolehelsetjenesten  

• Styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, grensesetting og samtykke. 

• Arbeide for at praktisk-estetiske fag får en større plass i skolen 

• Øremerke midler for ekskursjoner på alle skoletrinn 

• Sikre et godt og gratis leirskoletilbud for 7.trinn 

 



 

  

Et Malvik for de mange, ikke for de få 

I dag vokser over 100.000 unger i Norge opp i fattige familier og antallet er økende. Derfor er det 

spesielt viktig at Malvik kommune fører en politikk for inkludering og omfordeling.  

Malvik kommune regner barnetrygden som en del av foreldrenes inntekt i 

beregningen av sosialhjelp, dermed får de som har lite fra før enda mindre. I dag holdes kun 25% av 

barnetrygden utenfor. SV vil at all barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes. 

Mange unger som har foreldre med dårlig råd deltar ikke på fritidsaktiviteter. Aktivitetskort, lån av 

fritidsutstyr på utstyrssentral kan sikre at flere får ta del i aktiviteter. Foreldrenes økonomi skal ikke 

være til hinder for at barn og unge får delta på fellesarenaer eller utvikle sitt talent og sine interesser. 

 

Integrering handler om at de som flytter til Norge skal bli en del av det norske samfunnet. I hovedsak 

går integreringen bra. Mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanning og arbeidsliv. 

Samtidig er det utfordringer. Vi må øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet, styrke 

norskopplæringen og ta utfordringer med æreskultur på alvor. Rasisme og fremmedfiendtlighet må 

bekjempes. 

Barnehager, skoler og arbeidsplasser er viktige fellesarenaer for å skape felles forståelse av 

samfunnets verdier og de skal inkludere alle i samfunnet. Flyktninger er ikke en ensartet gruppe, men 

mennesker med individuelle ressurser og utfordringer. Flyktninger er en stor og viktig ressurs i Malvik 

dersom vi tilrettelegger tidlig og riktig. SVs mål er et solidarisk og inkluderende Malvik, der alle har 

like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker uansett tro, etnisitet eller kulturell 

bakgrunn. Vi ønsker en flerkulturell kommune uten diskriminering. Malvik skal ha stort rom for 

mangfold. 

Derfor vil Malvik SV: 

• Kreve at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt når sosialhjelp beregnes 

• Øke støtten til lag og organisasjoner 

• Fortsette med gratis halleie for barne- og ungdomsidrett.  

• Fortsette og videreutvikle tilbudet med Sommer- og VinterMalvik til barn og unge 

• Tilby gratis utlån av fritidsutstyr på utstyrssentral 

• Styrke Nav og tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og aktivitet 

• Samarbeide med frivillig sektor, kultur og idrett for å sikre økt deltakelse og inkludering av 

innbyggere med minoritetsbakgrunn 

 



 

  

Sosial boligpolitikk 

Alle mennesker skal ha et sted å bo. Flere boliger må etableres utenfor dagens kommersielle 

boligmarked. Sosiale boligprosjekter demper prisene i resten av markedet fordi folk får et alternativ. 

Om kommunen stiller med rimelige tomter kan boligbyggelag, ideelle stiftelser eller kommunen selv 

bygge ut. Flere kommuner i Norge har allerede satt i gang prosjekter med leie-til-eie. En vanlig 

modell er at boligbyggelaget bygger boliger som leies ut til førstegangskjøpere. En andel av leien som 

betales inn går til å dekke avdrag, og etter et par år får du tilbud om å kjøpe boligen. En andel av det 

du allerede har betalt inn ligger da inne som egenkapital i boligen. På den måten er det enklere å 

spare opp tilstrekkelig egenkapital uten å være avhengig av hjelp fra foreldre. Samtidig er det viktig 

at kommunen sikrer trygge, gode utleiemuligheter for de som ønsker det.  

 

Malvik SV vil: 

• Sikre boligtomter og kommunal boligbygging 

• Legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere 

• Utvikle modell for leie–til eie 

• Bidra til bygging av alternative botilbud, eldrekollektiv og flergenerasjonsboliger gjennom 

å legge til rette tomter og stille krav til utbyggere  

En levende kommune  

Kunst og kultur og idrett har betydning for utvikling av sosiale fellesskap, inkludering, debatt og 

kunnskap. Et godt idretts- og kulturtilbud skaper identitet og samhold. Levende samfunn trenger 

levende kulturliv og møteplasser. SV vil legge til rette for at idretten og kulturlivet i Malvik skal være 

mangfoldig og inkluderende. Det handler i vid forstand om at hver enkelt skal ha noe å være 

interessert og engasjert i. Alle som vil skal ha muligheten til å uttrykke seg gjennom det frivillige 

kulturlivet og delta i idrett. Lett tilgang til turstier, friluftsområder, badeplasser, torg og parker 

fremmer fysisk aktivitet og god folkehelse. SV vil sikre godt vedlikehold og merking av kommunens 

friluftsområder og stier.  

Derfor vil Malvik SV: 

• Bygge ny idrettshall i Hommelvik  

• Bygge en basishall på Vikhammer 

• Etablere nye lokaler for kulturskolen på Vikhammer i forbindelse med ny ungdomsskole 

• Innføre en ventelistegaranti for barn som ønsker plass i kulturskolen. 

• Stimulere til at barn og unge med minoritetsbakgrunn søker seg til kulturskolene. 



 

  

• Utvide åpningstidene på bibliotekene i Malvik. 

• Styrke frivilligheten ved å gi den forutsigbare rammevilkår og frie midler som kan benyttes i 

tråd med frivillighetens egne prioriteringer. 

• Merke stier og friluftsområder bedre og sikre bedre informasjon om utfluktsmål på 

kommunens hjemmesider. 

• Etablere torg og møteplasser i kommunens handelssentrum med grøntområder og benker.  

• Sette ut flere hvilebenker langs gangveger og turstier. 

• Lage en plan for etablering og vedlikehold av lekeplasser i kommunen. 

• Sikre opprustning og vedlikehold av badeplasser i kommunen. 

• Jobbe for forlenging av Malvikstien når dagens togtrasè flyttes i langtunell.  

• Sikre gode toaletter, vedlikehold av grøntområder og søppelhåndtering ved kommunens 

større badeplasser.  

En grønn og næringsvennlig kommune 

Malvik er strategisk plassert mellom universitetsbyen og flyplassen. Dette gir et godt utgangspunkt 

for å trekke til seg bedrifter med behov for nærhet til forskningsmiljøet i Trondheim og flyplassen. SV 

vil utvikle handel og næringsliv i Malvik, men uten at det går på bekostning av dyrkajord og 

friluftsinteresser. Det er derfor naturlig å legge til rette for næringstomter og regulere til næring i 

sentrumsområdene i Hommelvik og på Vikhammer.  

 Vi vil styrke Hommelvik, Vikhammer og Sveberg som handelssentrum ved å konsentrere 

boligutbyggingen og få befolkningsvekst i disse sentrumsområdene og langs kollektivaksen. SV vil 

stimulere til vekst og utvikling innen skog- og landbruksnæringen og bidra til et løft innen 

lokalprodusert mat. Turist- og opplevelsesnæringen må styrkes i Malvik. Det må skapes flere 

møteplasser for bønder og småskalaprodusenter av lokale produkter og stimuleres til at Malvik etter 

hvert kan få sitt eget Bondens Marked og utsalg av lokale mat- og husflidsprodukter i kommunen. 

Den lokale kulturnæringa må støttes og stimuleres.  

 


