Vi vil arbeide for:


Økt tilflytting gjennom utradisjonelle tiltak.



Full utbedring av Fv813 og Fv812 som gir gode og
trygge veier både innad i kommunen og ut av
kommunen.



Bussforbindelse til vårt omland som dekker vårt
behov på en tilfredsstillende måte.



Innføring av ny «LOSA»-ordning.



Stimulere til inntak av lærlinger.



Å få ungdom hjem igjen etter endt utdannelse.



Utdanningsstipend med bindingstid.



Utvidelse av sommerjobbgarantien til 20 år.



Et ungdommens hus.



En flerbrukshall.



Kommunen som aktiv og strategisk tilrettelegger for
næringsutvikling i Beiarn.



Skape optimisme bl.a. ved bruk av Sjøfossenfondet.



Et fortsatt levedyktig landbruk.



Effektivt uttak av rovdyr.



Videreforedling av lokale råvarer.



Økt skogsdrift; økt kompetanse om avvirkning,
sikkerhet og videreforedling.



Etablere et ryddeprosjekt for et mer åpent kulturlandskap i samarbeid med Statens Vegvesen og
Nordland Fylkeskommune.



Vrakpant på gamle vedovner.



Opprettelse av et kulturfond.



Realisering av Kulturpunkt Tvervik, Arena Beiarn og
Steinåmoen motorsportsenter.



Ei trygg småbåthavn i Tvervik og et godt båtutsett.

Framtida skapes nå!

Kommunestyrevalget 2015
1. Bjørnar Brændmo
2. Gudbjørg Haukdal Navjord
3. Inger Grethe Johansen
4. Jørgen Storhaug
5. Tone Kristin Helbostad
6. Halvdan Johannessen
7. Bjørg Allnor
8. Marit Trones
9. Hege Susann Hansen
10. Marius Christensen Aspmo
11. Julie Birgitte Kristensen
12. Tore Nyvold
13. Frank Einar Vilhelmsen
14. Lillian Elise Moldjord
15. Roger Øines
16. Tove Laila Helene Pettersen
17. Trond Håkon Steen
18. Torbjørn Grimstad
19. Heidi Anita Johannessen
20. Jan Bernhart Laukslett
Beiarn Bygdeliste er ei tverrpolitisk liste
tuftet på en helhetlig bygdepolitikk og med
kandidater som representerer hele kommunen. BBL ble etablert i 1999.
Vi håper på din
stemme.

-et tverrpolitisk alternativ
Kjære velger!
Det er du som skal være med å bestemme hvem som skal
styre Beiarn i de kommende 4 år. Ditt valg og din
stemme vil være avgjørende.
Kommunesektoren står overfor store utfordringer. Det
som blir viktig er å ha evne til å tenke nytt, stimulere til
konstruktive innspill, skape optimisme og tro på framtida.
Gjennom felles innsats vil vi finne de beste løsninger for
kommunens innbyggere og ikke bruke tid og ressurser på
å ri politiske kjepphester.
Å kunne samarbeide og samhandle vil være avgjørende
for å kunne sikre at Beiarn også i fremtiden skal være en
trygg og god plass å bo. Beiarn må styres og ledes inn i
fremtiden med fast hånd og trygg lederstil forankret i vår
historie, vår kultur og våre innbyggere.
Vi er klare!

Bjørnar og
Gudbjørg

Godt valg!
Hjemmeside:
www.beiarnbygdeliste.com
Facebook: Beiarn bygdeliste

Foto: Hege Susann Hansen

Våre utfordringer
LUKT

Kommunereformen
blir en viktig sak i neste valgperiode. Vi må gi våre
innbyggere nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne ta
stilling til hva som er best for oss beiarværinger. Vi vil
være premissleverandører i saker som angår oss i Beiarn
og være offensiv og delta i debatten.

Rekruttering.
Vi trenger flere som vil bo og virke her i Beiarn.
Kommunen vil ha behov for mange nye og unge
innbyggere for å opprettholde dagens tjenestetilbud.
Derfor ønsker vi å bruke ressurser på å lage en
stimuleringspakke. For å opprettholde og helst utvikle
dagens kommunale tjenestenivå, trenger vi nye
kvalifiserte hoder og hender.

Primærnæringene.
Vi ønsker å opprettholde og styrke et mangfoldig
landbruk i et levende kulturlandskap. Beiarn behøver
driftsfornyelse og et sterkt faglig jord- og skogbruksmiljø.
Rovdyrstammen må forvaltes på en måte som næringa
kan leve med.

Bosetting og arbeidsmuligheter.
Gjøre Beiarn til en attraktiv bokommune i BAS-regionen
Salten. Vi mangler et samlende sentrum, samtidig ønsker
vi spredt bosetting. Viktige utfordringer er
kommunikasjon, samferdsel og næringsutvikling.

Reiseliv/friluftsliv.
Vi trenger engasjerte reiselivsaktører. Det må arbeides
aktivt for at Beiarn kommune kan utvikle seg til å bli den
mest attraktive hytte- og friluftskommunen i Salten.
Beiarnaturen er en fantastisk råvare.

Vi skal være en JA-kommune.
Vise vilje og handlekraft til å finne gode
løsninger.

Livskvalitet - Ungdom - Kommunikasjon - Trygghet

LIVSKVALITET - Vår viktigste oppgave i de kommende
fire år er å sikre livskvaliteten for oss som bor i Beiarn.
ELDRE – Det skal fortsatt være trygt og godt å bli
gammel i Beiarn.
HELSE - Vi skal ha et helse- og omsorgstilbud som er
nært og av god kvalitet.
KULTUR – Vi skal bidra til at vårt kulturliv blomstrer. Et
viktig element i vår hverdag.
ARBEID – Vi skal være aktivt med å trygge de
arbeidsplassene vi har i bygda og bidra til at
nyetableringer skjer. Å trygge PRIMÆRNÆRINGENE
vil være viktig, det er de som er grunnlaget for at vi har
en levende kommune. Vi bør være framtidsrettet og ha en
offensiv holdning.
BOLIGBYGGING – Det skal være godt å bo i Beiarn.
Stimuleringstiltak som nye boligtomter, borettslag,
ungdomsboliger og eldreboliger.
NATUR og FRILUFT – Forsterke vårt omdømme som
natur- og friluftskommune. Kombinere vårt ansvar som
NASJONALPARKKOMMUNE med tilrettelegging for
fritidsbebyggelse og næringsaktiviteter.
FRIVILLIGHET – Stimulere til frivillig innsats og
samhandling på alle nivå, for å styrke samhold og
kvalitet.
IDRETT - Legge til rette for at idrettsmiljøene får
utviklingsmuligheter, både for aktive og mosjonister.

SKOLE - Vi vil satse på en skolestruktur som er til beste
for elevenes læringsmiljø. Vi vil legge til rette for at
fagmiljøet i skolen skal utvikle seg, og på den måten
styrke kvaliteten på opplæringen i skolen.
VIDEREGÅENDE - Vi ønsker å legge til rette for at den
videregående opplæringen kan foregå så nært hjemplassen som mulig.
UNGDOM - Skal Beiarn fremdeles være ei levende bygd
må vi skape gode relasjoner mellom ungdommen og
kommunen vår slik at de ønsker å komme tilbake.
FRITIDSTILBUD - Vi vil etablere egnede lokaler til
fritidsklubb/ ungdommens hus, og jobbe videre for å
realisere en flerbrukshall. Gi de eldre ungdommene et
fritidstilbud i helgene som gjør at de ønsker å komme
hjem.
BO-KOMMUNE - For å være en aktiv del av en bo- og
arbeidsmarkedsregion er vi avhengig av god
KOMMUNIKASJON og godt samarbeid med våre
nabokommuner.
BREDBAND og MOBIL – God internettilgang og
mobildekning for alle innbyggerne.
ÅPENT LANDSKAP – Vi vil arbeide aktivt for å finne
løsninger for å hindre gjengroing.
TRYGGHET – Gode og forutsigbare tjenester gjennom
en god legetjeneste, å opprettholde kommunens
beredskap og jobbe for et godt nødnett, en
tilstedeværende brann- og ambulansetjeneste, og
tilgjengelig politi med kortest mulig utrykningstid.

BARNEHAGE - Vi vil videreføre og utvikle et godt
barnehagetilbud som sikrer alle en barnehageplass til en
rimelig pris.

Gled deg på andres vegne.
By på deg selv og unn andre å lykkes.

