Småbylista må ha 176 underskrifter
Småbylista Orkdal stiller til valg med over 30 kandidater i høst. Nå må vi samle 176 underskrifter for
å få delta ved valget. Slik er reglene siden Småbylista ikke er registrert som et politisk parti. Vi håper
du vil hjelpe oss.
Småbylista ble etablert foran valget i 2011. Bak lista står medlemsorganisasjonen Foreningen
Småbyen slik at alle som vil kan delta.
Småbylista har et program for hele Orkdal som dekker alle samfunnsområder. Innenfor kommunens
tjenester til innbyggerne ser vi at eldreomsorgen står overfor store utfordringer. I skolen er det viktig
at vi sikrer god hjelp fort til elever som trenger spesielle tiltak. Samtidig har vi pekt ut fem hjertesaker
som tegner en klar profil av Småbylista Orkdal:

*Levende sentrum
Småbylista skal sikre at vi bygger Orkanger sentrum innenfra. Vi skal forsvare den røde streken mot
alle angrep. Handlegata skal leve, og sentrum skal få hjelp til å vokse i dybden. Flerbrukshus vil være
Orkdal kommunes beste bidrag til å stimulere livet i bykjernen.
Vi trenger en attraktiv bykjerne for å få flere av ungdommene våre tilbake etter endt utdanning, for å
trekke innflyttere til hele kommunen og skaffe kompetent arbeidskraft til bedriftene i Orkdal.
Politiske motstandere kommer til å kritisere Småbylista for å mene for mye om Orkanger og sentrum.
Men vi vet at sterke bysentra gir vekstkraft til omlandet. En kompakt, attraktiv Orkanger by er det
beste tiltaket for økt tilflytting til Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Gjølme/Råbygda og grendene. Vi er
ikke konkurrenter i Orkdal. Konkurrentene våre befinner seg utenfor kommunen. De jobber som oss
for å bygge sentrumsområder med tiltrekningskraft.

*Gode bomiljø
Småbylista vil arbeide aktivt mot støy og trafikkplager. Særlig Orkanger og Råbygda/Gjølme trenger
hjelp. Utbygging av havna skal ikke påføre boligområdene økte belastninger. Vi skal tvinge ned
støynivået gjennom arbeid med hver enkelt støykilde. Vi som allerede bor her fortjener å bo godt, og
gode bomiljø vil gjøre oss mer attraktive for tilflytting.

*Gode liv
Småbylista vil gjøre Orkdal til et forbilde i arbeidet for bedre folkehelse. Folkehelsesenter med
badeanlegg skal stå ferdig til neste kommunevalg. Vi prioriterer tiltak som gir effekt for mange.
Orkdal som kommune kan hjelpe våre egne innbyggere til flere sykdomsfrie leveår gjennom fysisk
aktivitet. Økt bemanning i eldreomsorgen trengs nå, mens bedre folkehelse vil hjelpe på sikt.

* Gode ord om Orkdal
Småbylista skal sikre målrettet markedsføring av Orkdal kommune og Orkanger by som et godt sted å
bo og arbeide. Vi må vise fram kvalitetene våre og rette opp mangler som svekker omdømmet vårt.
Vi trenger økonomer, ingeniører, sykepleiere og mange andre yrkesgrupper. Vedtaket om bystatus
er verdiløst uten at vi bruker det i markedsføring.

*Orkdal sjukehus – akutten
Akuttfunksjonen må bestå ved Orkdal sjukehus for at Orkdal sjukehus skal bestå som lokalsjukehus.

Da føden forsvant ble Orkdal kommune kritisert for å jobbe for dårlig opp mot Storting og regjering.
Det skal aldri skje mer.
Innbyggerne skal ha gode helsetjenester raskt. Orkdal må slåss for å beholde kompetanse innenfor
egen kommune. Vi har nok pendlere.
Mange av listekandidatene til Småbylista arbeider i helsevesenet. Det er ikke tilfeldig.
Berit Westrum Johansen
1. kandidat, Småbylista Orkdal

