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Et varmere samfunn for alle!

Gode vilkår for barn, familier og eldre i Åfjord!
Vi ønsker å legge til rette for stabile familie -og oppvekstvilkår,
en god barndom varer hele livet!
Vi ønsker å legge til rette for rusfrie arrangement, fritidstilbud og
holdningsskapende arbeid for barn og unge.
Vi ønsker fortsatt lik behandling av privat og offentlig barnehage.

Arbeide for god kvalitet i skole, barnehage og SFO. Styrke arbeidet med
livsmestring i skolen og fokus på forebygging av psykiske helseplager.
Videreføre en god eldreomsorg - Kvalitet og trygghet i alle tjenester for
våre syke og eldre i kommunen.

KRF VIL:
n

n

n

n

n

 rbeide for et samfunn med plass til
A
alle, - like muligheter for mennesker
med nedsatt funksjon, likestilling og
kamp mot diskriminering og for
menneskeverd i alle livets faser
 tøtte tiltak som gjør at helsesektoren
S
står rustet til å møte fremtidige utfordringer
Fortsatt fokus på barn og unges
psykiske helse i det kommunale
hjelpeapparatet
 tøtte opp om initiativ som minsker
S
ensomhet hos innbyggerne i vår
kommune.
Gratis barnehageplass fra barn nr 3
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Satsing på kirke og
kulturlivet i Åfjord!
Vi vil legge til rette for at kirken får tilført
midler for å opprettholde trosopplæring
og diakoni i menighetene.
Vi ønsker å ta vare på kirkene og gravplassene våre, ved å bidra med nødvendige
overføringer til reparasjoner og vedlikehold.
Vi ønsker å legge til rette for et flerkulturelt mangfold og integrering av våre nye
landsmenn.
Vi ønsker å legge til rette for at fritidsaktiviteter for barn og unge er tilgjengelig for
alle.

KRF VIL:
n

n

n

n

 obbe for at kommunen har et rikt kulJ
turliv med tilbud for alle aldersgrupper
 n kulturskole i utvikling, som gir tilbud
E
med god kvalitet og er tilrettelagt barn
og unges interesse

Vårt forvalteransvar i
Åfjord!
Landbruk, fiske og havbruk er viktige
næringer som har stor betydning for lokalsamfunnet og for hele landets velferd.
Det er viktig for å opprettholde matvareproduksjon, verdiskapning, bosetting og
kulturlandskap.
Bidra til styrking av skog-, hav- og landbruk, ved å støtte opp om nytenking og
kreativitet.
Vi ønsker et bærekraftig samfunn der vi
skaper verdier for å gi mennesker gode
og trygge liv uten å ødelegge vårt felles
livsgrunnlag. I et slikt samfunn forvaltes
naturen og ressursene til det beste for
alle mennesker, både for oss som lever i
dag og kommende generasjoner.

KRF VIL:
n
n

 tøtte opp om initiativ som tar vare på
S
lokale kulturtradisjoner
 i støtte til frivillige lag og organisasjoG
ner og inspirere det frivillige arbeidet

n

Støtte det lokale næringslivet
 pprettholde er sterkt jordvern for å sikO
re fremtidige generasjoner mulighetene
til lokal matforsyning
 orvalte miljøet, naturressursene og
F
samfunnet til det beste for alle
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Nina Edvardsen

Maria Estala Aalmås

43 år, Stoksund

36 år, Monstad

KrF ønsker en
skole som ser hele
mennesket og gir
barna både kunnskap,
mestring og gode
verdier for livet. Da
trenger vi flere dyktige
lærere som har tid til
å se og hjelpe hver
enkelt elev.

KrF vil styrke familiene,
ikke styre dem.
Vårt mål er at norske
barn skal vokse opp
i trygge og stabile
familier med stor
valgfrihet til å forme
sin egen hverdag slik
de selv ønsker.

Ole Petter Halsvik Skansen

Annlaug Stene

22 år, Årnes

KrF vil ha et samfunn
der vi bryr oss om
og stiller opp for
hverandre. Frivillige og
ideelle organisasjoner
er helt avgjørende for
nettopp dette.

26 år, Roan

KrF mener alle
skal ha tilgang til
helsetjenester med god
kvalitet i rimelig nærhet
til der de bor. KrF vil
også at det skal være
pasientenes behov
for behandling som
må være det viktigste,
ikke hva som etter
systemet lønner seg
for sykehuset.

Følg oss gjerne på Facebook! Søk opp; Åfjord KrF.
For KrF sentralt, bruk krf.no. eller
Facebook; Krf Kristelig Folkeparti
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