Ønsker du
å være med
på å utvikle
kommunen?
Askøylisten gir deg
muligheten til
innflytelse
og deltagelse.

Askoylisten.no

Askøy trenger deg!
ASKØYLISTEN ble stiftet i 2015, og stilte til valg for første gang ved

kommunevalget i 2015. Vi fikk 3 representanter i kommunestyret,
og har vært representert i utvalgene «Oppvekst», «Levekår» og
«Teknikk og Miljø». I tillegg fikk vi vervet som varaordfører.
ASKØYLISTEN ble grunnlagt for å etablere en lokalpolitisk liste uten
bindinger til landsdekkende organisasjoner og partier. Vi ønsker å være
et alternativ for innbyggere som ikke finner seg til rette i en tradisjonell
partiorganisasjon. Askøylisten satte seg som mål å arbeide for et levende
lokaldemokrati. Vi arbeider for at Askøy skal være en veldrevet kommune
med god tjenesteyting, tilgjengelighet, åpenhet og serviceinnstilling.
I denne perioden har vi bl.a. lagt følgende målsettinger til grunn
for vårt arbeid:
• Vi ønsker at hele Askøy skal tas i bruk - Sentralisering fører
ofte til byråkratisering, større avstander, svekkede bygder
og lokalmiljø.
• Styrke tilbudet til barn og unge - i barnehage, skole,
i bomiljø og i fritids-, aktivitets - og idrettssammenheng
• Styrke kommunens økonomi - god økonomi er
forutsetningen for gode tjenestetilbud.
• Trygg og god eldreomsorg - kommunen skal ha tilbud
tilpasset de eldre sine behov og ønsker.
• Sikre gode kvaliteter i arealplaner - vi vil ivareta
interessene til ulike parter og interessenter.
• Sikre åpenhet og muligheter for medvirkning - være
et talerør for innbyggere inn mot politiske og
administrative prosesser.

for
g
l
a
v
n
Et
e
d
i
t
m
fre

ASKØYLISTEN vil nå utforme programmet for
valgperioden 2019-2023. Vårt arbeid er basert
på det selvsagte faktum at kommunen og
lokalpolitikken er til for innbyggernes skyld, og
ikke motsatt. Mange opplever frustrasjoner i
forhold til lokalpolitikken og til kommunen som
tjenesteleverandør og serviceinstitusjon. Vi i
Askøylisten ønsker å gjøre noe med årsakene til
at frustrasjon oppstår.
For å få større gjennomslag, trenger vi flere med
på laget vårt. Med engasjerte representanter og
et program med bred forankring, tror vi at vi kan få
sterkere innflytelse på askøypolitikken og hvordan
kommunen utvikler seg til innbyggernes beste.
Askøylisten vil derfor invitere alle som ønsker å
bidra i lokalpolitikken til å være med i arbeidet
for å lage et slagkraftig alternativ ved lokalvalget
2019. Vi tror askøypolitikken vil være tjent med
representanter som fokuserer på Askøy sine
behov, og som ikke trenger å manøvrere i forhold
til å gjøre en karriere i et parti eller organisasjon.
- PROGRAMMØTENE Askøylisten inviterer alle til å være med på å
utforme programmet vårt. Vi vil arrangere åpne
møter, der vi diskuterer programmet for neste
periode ulike steder i kommunen.
Grip sjansen til å påvirke hvordan kommunen skal
utvikle seg. Du finner all informasjon om møtene
på Askoylisten.no og vår Facebook side.
Du er hjertelig velkommen til å delta.

Askoylisten.no

Engasjer deg!
• Askøylisten er et uavhengig
alternativ
• Askøylisten vil være et talerør
for kommunens innbyggere
• Askøylisten prioriterer lokalpolitiske
saker
• Askøylisten ønsker nye stemmer
inn i lokalpolitikken

Bård Espelid,
Gruppeleder
Askøylisten

PROGRAMMØTENE
Du finner all informasjon
om møtene på Askoylisten.no
og vår Facebook side.
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Vel trenger deg!
- Askøy

FØLG OSS

Facebook/askoylisten

