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For de mange
– ikke for de få sv.no



EVENES KOMMUNE
• Vi vil arbeide for at Evenes skal fortsette å bestå som egen kommune.
• Dagens modell for drift videreføres.
• Interkommunalt samarbeid der kommunen mangler kompetanse.
• Nødvendig med styrking av administrasjonen i forbindelse med økt 

aktivitet på flyplassen.
• Det er viktig at overgangen til militært område og aktivitet ikke skaper uro 

og konflikter.
• Vi ønsker oss derfor mest mulig åpenhet og innsyn.

OPPVEKST
• Gratis skole- og barnehagemåltid.
• Utrede og bygge ny barnehage i Bogen.
• En skole som tar i bruk enda mer av nærmiljøet og lokalsamfunnet i sin 

undervisning med fokus på trivsel og læring.
 
HELSE OG OMSORG
• I samarbeid med tillitsvalgte sikre en heltidskultur i kommunen.
• Legge til rette for at eldre får bo hjemme og opprettholde et aktivt og 

selvstendig liv.
• Videreutvikle flerfaglig kommunale hjemmetjenester med integrert faglig 

bistand, der faste faggrupper følger den enkelte godt opp.
• Sikre sosialfaglig kompetanse fra NAV.
• Holde barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget.

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. Ren 
luft, rent vann og grønne arbeidsplasser for de mange, er 
viktigere enn kortsiktig profitt for de få. Det er tid for en ren 
natur og et grønnere samfunn. Det er tid for forandring.

Et Evenes for de mange



KULTUR OG BOLYST
• Videreføre biblioteket på samfunnshuset inntil videre. 
• Utrede leieavtale for kulturskole i Evenes i tilknytning bibliotekets lokaler.
• Gratis hall-leie for aldersbestemte grupper i kommende valgperiode.
• Gratis kommunalt utlån av fritidsutstyr.
• Støtte all frivillig lagsaktivitet for alle innbyggerne i Evenes.

NÆRING OG RESSURSFORVALTNING
• Økt uttak av hjortevilt/skyt mer elg i forvaltningsområdet.
• Viktig å bruke lokale bedrifter i tjenester når det lar seg gjøre.
• Jobbe for etablering av vinmonopol i Bogen.
• Sikre god og stabil vannforsyning i kommunen. 
• Kystsoneplanen må følges, spesielt med tanke på å bevare og utvikle 

villfiskstammene.
• Evenes SV er positiv til planlagt smoltanlegg i kommunen. Vi går inn for 

nullutslipp med gjødselproduksjon til husholdning og landbruk på land.
• Viktig med regionalt eierskap.
• Gjenreis landbrukskommunen Evenes. Flere hender inn i næringa.
• Utrede alternativer for bruk av tidligere skoletomt i Bogen og fatte 

beslutning om framtidig bruk.

KLIMA OG MILJØ 
• Minimere anleggsomfanget for naturinngrep ved bygging av 132 Kv Kvandal 

- Kanstadbotn. 
• Nullutslipp på alle kjemikalier i avløp.
• Vi skal sikre at Ofotfjorden og tilliggende vassdrag holder seg rein.

SAMFERDSEL
• Evenes SV vil fortsette utbedringen av kommunale veier.
• Jobbe for gang- og sykkelsti langs dagens E10, strekningene Lenvik-Kleiva 

og Bogen-Dragvik.
• I størst mulig grad redusere forsvarets fremtidige begrensninger av fri 

ferdsel i kommunen.
• Kommunen må presse på framdriften av Nasjonal Transportplan og 

utbygging av E10 gjennom Bogen.



KANDIDATLISTE EVENES SV KOMMUNEVALGET 2019:

1. Knut Erik Hansen   1951 Liland
2. Linn Anita Lindal Ravn   1979 Liland
3. Sondre Strømsnes Markusson  1980 Liland
4. Stine Sørensen Åsli   1982 Liland
5. Tore Unstad    1990 Liland
6. Ekaterina Amundsen                            1966 Liland    
7. Odin Strømsnes Markusson  1985 Liland
8. Elizaveta S Amundsen                1993 Liland
9. Kjersti Markusson   1955 Liland
10. Sylvi Johansen    1943 Liland

Knut Erik Hansen
1. kandidat

Linn Anita Lindal Ravn
2. kandidat

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» til 
2090 (100 kroner)
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Nordland SV
Holandsveien 1C  

8403 Sortland 
Tlf.: 984 16 875 

nordland@sv.no 


