
Siljan SV 
Valg 2019 For de mange

– ikke for de få



BARN OG UNGE
Leksefri skole
Siljan SV vil innføre leksefri skole med 
oppstart høsten 2020 for 1.–4. trinn.

Gratis SFO-ordning i skoletida
Siljan SV vil gjeninnføre Siljan- 
modellen i SFO-ordningen, dvs. 
gratistilbud i skoletida. 

Miljøarbeiderstilling
Siljan SV vil opprette en 30 % miljø-
arbeiderstilling knyttet til arbeid med 
barn og ungdom. 

Siljan SV vil ha en politikk som skaper små forskjeller og 
sterkt fellesskap.

Demokratiet er under press. Siljan SV vil arbeide for åpne 
prosesser og muligheter for påvirkning fra innbyggerne.  
Vi vil at kommunestyremøtene skal overføres via internett 
(web-kamera/strømmetjeneste).

Siljan SV vil ha engasjerte innbyggere, sterke lag og 
organisasjoner. 

Siljan skal være ei bygd der alle blir sett og hørt.

MILJØ
Siljan kommune som Miljøfyrtårn
Siljan SV vil fremme krav om at 
kommunen slutter seg til Miljø-
fyrtårnordningen.

SV vil fremme sak i kommunestyret 
for å få fram en handlingsplan med 
konkrete tiltak til hva Siljan kommune 
kan gjøre for å bidra til en god klima- 
og miljøpolitikk.

Biologisk mangfold
Siljan SV vil at kommunen i løpet av 
perioden inviterer til temakveld med 
fokus på hvordan vi på best mulig 
måte kan bevare plante-, dyre- og 
insektarter.

Engasjement og deltakelse



Vindmøller på Vindfjell/Skrim
Siljan SV vil ikke ha vindkraft på 
Vindfjell/Skrim.

Vindkraft på land krever store inngrep 
i naturen. Siljan SV er ikke villig til å 
ofre uberørt natur og friluftsområder 
rundt Vindfjell/Skrim for å produsere 
vindkraft.

Fylkesvei 32
Siljan SV vil at FV 32 legges utenom 
Holtesletta.

KOMMUNALE TJENESTER
Siljan SV vil sikre at den gode 
kvaliteten i eldreomsorgen opprett-
holdes.

Siljan SV skal forsvare at vi til enhver 
tid har godt kvalifiserte ansatte i 
kommunen.

Ingen kommunale tjenester skal 
privatiseres. 

Siljan SV vil beholde Siljan 
som egen kommune. 

Vi mener at nærhet til innbyggerne er 
den beste garanti for kvaliteten i de 
tjenestene som kommunen skal gi. 



1. kandidat
Jan-Petter Gurholt (48)

Jeg vil være garantist for at Siljan kommune består som 
egen kommune. Vil fortsatt jobbe for at Siljan drives godt, 
med kommunalt faste ansatte, og da helst i 100 % stillinger. 
Ingen kommunale tjenester skal privatiseres. Vi må også 
se på en utvidelse av miljøarbeiderstilingen, for å sikre at 
fritidsklubben UKIS består.

2. kandidat
Sindre Klakegg Bruflot (34)

Frivillige lag og organisasjoner gjør en kjempeinnsats for 
bygda vår. Det er viktig for meg å sørge for at frivilligheten 
har gode vilkår for sine aktiviteter. Jeg ønsker meg 
engasjerte innbyggere. Derfor må vi tilrettelegge for at det 
blir god dialog mellom folkevalgte, administrasjon og 
bygdas befolkning.

3. kandidat
Charlotte Stensrud (43)

Jeg er engasjert i folk, og vil bidra til at Siljan fortsetter å 
være en bygd der alle blir hørt, en bygd med likhet for alle.
Jeg brenner for miljøet, og føler at jeg må gjøre noe nå, før 
det er for seint, vi er i en klima og miljøkrise, og jeg kan ikke 
bare sitte og se på! Jeg ønsker å være med å bidra, slik at vi 
sammen kan bringe lokalmiljøet videre.

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)
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Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22

0654 Oslo
21 93 33 00

post@sv.no
sv.no


