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Program 2015-2019
Arendal Arbeiderparti

TRYGGHET I HVERDAGEN - DER DU BOR!
Våre hovedsaker:
1. Sikre trygge og gode offentlige omsorgstjenester
2. Sikre en barnehage og skole for alle med god kvalitet
3. Føre en offensiv næringspolitikk for å skape og
videreutvikle arbeidsplasser
4. Arbeide for at alle saker skal sees i et klimaperspektiv
5. Føre en sosial og ansvarlig økonomisk politikk
6. Sikre et seriøst arbeidsliv
Arendal Arbeiderparti er glade i Arendal. Kommunevalget i 2015 avgjør hvilken
retning Arendal skal utvikle seg i de neste fire årene. Arbeiderpartiet er opptatt av
at Arendal skal være en god kommune å bo i for alle innbyggere gjennom hele
livsløpet. Grunnlaget for en god kommune er små forskjeller, gode kommunale
tjenester og trygghet for at du får hjelp når du trenger det.
Arendal Arbeiderparti bygger sin politikk på fellesskapsløsninger ved at det
offentlige skal være bærebjelken i velferdssamfunnet. Alle innbyggere skal sikres
gode levekår, samt trygge og gode velferdstilbud. Arendal Arbeiderparti vil sikre at
alle får realisert sine evner gjennom gode offentlige velferdsordninger. For å få til
det er vi avhengige av at kommunen drives effektivt og har en sunn økonomi.
Arendal Arbeiderparti vil skape trygghet for den enkelte innbygger og sikre at
arbeidstakere får trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi er imot at
velferdssamfunnet privatiseres. Sterke offentlige fellesskapsløsninger inkluderer
alle innbyggere og skaper trygghet og forbedring av livskvaliteten. Arendal
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Arbeiderparti vil derfor verne om og videreutvikle de offentlige
fellesskapsløsningene, og sikre at de har en nærhet til innbyggerne.
Videre vil vi gå gjennom de viktigste områdene for oss de neste fire årene.

OPPVEKST
Arendal Arbeiderparti ønsker et samfunn hvor økonomi og bakgrunn ikke er
avgjørende for hvor godt man lykkes i livet. Arbeidet med å utjevne forskjeller må
starte med å gi alle barn de samme muligheter til å utvikle sine evner og talent.
Barnehagene og fellesskolen legger grunnlag for gode oppvekstsvilkår og for
hvordan vi skal behandle hverandre som mennesker. Derfor vil Arbeiderpartiet
fortsette å styrke fellesskolen. Skolene i Arendal skal gi hver enkelt elev mulighet
til mestring og utvikling. Arendal Arbeiderparti vil jobbe for å bedre
skoleresultatene, spesielt innenfor lesing, skriving og matematikk. Arbeiderpartiet
vil styrke arbeidet mot mobbing og trakassering. Barn skal oppleve trygghet,
respekt og verdighet i barnehage, SFO og skole.
Arendal AP vil:
• Bygge flere kommunale barnehager, og sikre at alle som trenger

•

barnehageplass skal få det uavhengig av når på året behovet skulle oppstå.
Dette til en inntektsregulert pris.
Vurdere gratis kjernetid i barnehagen.

•

Sikre at alle barnehager skal ha et pedagogisk innhold av høy kvalitet, samt
sikre at barn i barnehage får opplæring i lesing, skriving og regning på sitt
nivå.

•

Vurdere mer fleksible åpningstider for barnehage og SFO.

•

At skolefritidsordningen (SFO) skal være tilgjengelig for alle. Det betyr at
prisen må differensieres. I tillegg må innholdet og kvaliteten i SFO økes.

•

Arbeide for å forbedre resultatene i skolen, spesielt innenfor fagområdene
lesing, skriving og matematikk, gjennom å styrke lærerens rolle som
fagpersoner og ledere i klasserommene.

•

Arbeide for et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, og
videreutvikle og styrke opplevelses- og læringssenter for barn og unge.

•

Utvikle en langsiktig skoleplan som sikrer en forutsigbar skolestruktur sett i
sammenheng med utvikling av nye boligområder.
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•

Beholde en desentralisert barneskolestruktur med fokus på de ulike
lokalsamfunnene i kommunen. Vurdere ungdomsskolestrukturen for å sikre
god kvalitet.

•
•

At fysisk aktivitet og ernæring skal være satsingsområder innenfor
barnehage og skole.
Sikre at fellesskolen drives av det offentlige, og styrke samarbeidet mellom
offentlige og private barnehager og skoler.

•

Være en aktiv skoleeier i samarbeid med de ansatte.

•

Styrke samarbeidet mellom helsetjenestene, skole, barnevern, idrett, politi
og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår.

•

Arbeide for at kommunale ressurser innen oppvekst og fritid fordeles slik at
oppvekstområdene med størst utfordringer får en større del av ressursene.

•

Ha spesielt fokus på forebygging og håndtering av mobbeproblematikken i
arendalsskolene.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET
Fysisk aktivitet og idrett forebygger en rekke sykdommer samtidig som det er en
kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser for mennesker. Det
betyr bedre helse og trivsel, og det er viktig for barns vekst og motoriske utvikling.
Vi vil sikre at innbyggerne i Arendal skal ha et godt og bredt kulturtilbud. Alle skal
føle at det finnes tilbud som passer for dem, og at det finnes arenaer der alle kan
få utfolde seg kreativt, uavhengig av kjønn, helse, legning eller bakgrunn.
Arendal Arbeiderparti vil:
•

Sikre «kulturhusmillionen», og arbeide for å øke denne.

•

Arbeide for å styrke «Kulturrotakortet» og gjøre det mer tilgjengelig for
kulturarrangement for ungdom.
Legge til rette for fritidsaktiviteter og videreutvikle festivaler og
kulturarrangementer i hele kommunen.
Styrke fritidsaktiviteter i ferieperioder.

•
•
•

Vurdere å innføre gratis timer i kulturskolen, slik at alle har mulighet til å
delta i undervisningen.

•

Legge til rette for både breddeidrett og toppidrett.

•
•

Videreføre ordningen med gratis hall- og baneleie i kommunale anlegg.
Arbeide for at det er god kapasitet i kommunens haller og treningsanlegg.

•

Arbeide for å skape tilbud til ungdom som faller utenfor de ordinære
organiserte aktivitetene.
Videreutvikle Bomuldsfabrikken Kunsthall.

•
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•

Støtte Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS) og styrke de lokale museene
i kommunen.

•

Satse på kulturhistorie gjennom å:
o Vurdere muligheten for å gjøre Kalvesund festning i Flosta til
et regionalt krigsmuseum under AAKS.
o Vurdere å ruste opp kulturhistoriske områder som gruvene på
Saltrød.
o Løfte lokal arbeider- og industrihistorie.
o Se på muligheten for et nasjonalt senter for Tromøyraet.

•

Arbeide for at kommunens kirker og kirkegårder ivaretas på en god måte.

•

Legge til rette for at alle trossamfunn kan fungere som åpne og inkluderende

•

miljøer som bidrar til å styrke verdier som nestekjærlighet, menneskeverd
og internasjonal solidaritet.
Sikre verdighet og likebehandling av tro- og livssynssamfunn ved etablering

•
•

av livssynsnøytrale seremonilokaler.
Arbeide for at det bygges en ny skytebane for Ugland Skytterlag.
Styrke kompetansen om bygningsvern.

SAMFERDSEL
Arbeiderpartiet vil arbeide for at hovedveiforbindelsen gjennom fylket får en
fortgang, ved at E 18 utvikles til 4-felts vei mellom Tvedestrand og Grimstad.
Samtidig vil tilførselsveiene ha høy prioritet, spesielt veien mellom E 18 og Arendal
havn, Eydehavn. Arendal Arbeiderparti vil også prioritere arbeidet med
kollektivtilbudet, samt være opptatt av båttrafikk, utvikling av jernbane og
videreutvikling av Arendal Lufthavn, Gullknapp. Vi vil ha et effektivt, miljøvennlig
og trygt veinett, og en infrastruktur som fremmer næringsutvikling og bosetting.
Arendal Arbeiderparti vil:
• Arbeide for ny vei fra nye E18 til Arendal havn, Eydehavn og til Flosta via
Slotta i Tvedestrand.
•

Utrede muligheter for rutebåt som starter på Eydehavn og går via Tromøy til
byen, for å avløse trafikken på kystveien. Vi vil også arbeide for å sikre
ferjeforbindelsen mellom sentrum og Hisøy/Tromøy.

•

Arbeide for bedre trafikksikkerhet i kommunen, spesielt få en fortgang i
utbygging av gang- og sykkelsti.
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•
•

Legge til rette for flere gratis ladestasjoner for el-biler.
Legge til rette for bobiler.

•

Arbeide for å videreutvikle Arendal lufthavn, Gullknapp, og at forbindelsen
til ny E-18 kommer raskt i gang.
Arbeide for at fibernettet i kommunen blir ferdig utbygd innen 2017.

•
•

Sikre at det blir større fokus på jernbane- og båttransport som fremtidens
infrastruktur.

•

Utrede muligheter for høyhastighetstog fra Vestfoldbanen, innom
sørlandsbyene og frem til Kristiansand.

•

Arbeide for å fullføre en sammenkobling av Trommestadveien og
Sandvigveien.

NÆRINGSUTVIKLING
Et aktivt og fremtidsrettet næringsliv legger grunnlaget for velferden vår. Arendal
Arbeiderparti vil derfor drive en aktiv næringspolitikk gjennom å skape gode
rammebetingelser for næringslivet i regionen. Vi vil sikre en god dialog med de
næringsdrivende, og legge til rette næringsarealer. Vi skal fortsette å holde fokus
på utvikling av nye arbeidsplasser i Arendalsregionen. Vi vil også ha høyt fokus på
ordnede forhold i arbeidslivet, blant annet gjennom å stille krav om at
leverandører benytter lærlinger.
Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi ødelegger samfunnet. Det
skal bekjempes med et sterkt innkjøpsregelverk i kommunen. Arendal
Arbeiderparti vil jobbe for effektive kontroller i samarbeid med partene i
arbeidslivet og kontrolletatene – blant annet skatteetaten, politiet, arbeidstilsynet
og biltilsynet. Det bør stilles krav om tariffavtale for å unngå sosial dumping, svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet. Samtidig bør vi forsterke regelverket i takt
med endringene i markedet, blant annet gjennom å innføre gode kontrollrutiner og
-verktøy for at regelverket skal bli effektivt.
Arendal Arbeiderparti vil:
•

Legge til rette for at industri-, kunnskaps- og andre næringsaktører
etablerer seg i hele kommunen, ved blant annet å tilrettelegge med
næringsarealer til kostpris.
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•

Vurdere å gi bedrifter i etableringsfasen fritak for eiendomsskatt, forutsatt
at det ikke er konkurransevridende for eksisterende bedrifter.

•

Videreføre prosjektet «Vekst i Arendal øst», og vurdere å etablere liknende
prosjekt i andre deler av kommunen.

•

Arbeide for at kunnskapsbaserte næringsvirksomheter blir etablert.

•

At det skal være landsomfattende tariffavtale i alle virksomheter som
kommunen er involvert i, inkludert selskaper som leverer tjenester til
kommunen. Inntil målet er nådd skal det innføres strenge kvalifikasjonskrav
for å få leveranser til Arendal kommune basert på de regler som Skien
kommune har innført.

•

Arbeide for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart økonomi ved at
anbudsreglene strammes inn, og at det opprettes kontrollorganer som kan
følge dette opp med hyppige kontroller.

•

Redusere byråkratiet ved etablering av næring og bolig.

•

Arbeide for støtteordninger for å sikre økt inntak av lærlinger, og sørge for

•

•

at det er minst to lærlinger per 1.000 innbygger.
Arbeide for at Agder Energi og datterselskaper forblir i offentlig eie, og
praktisere en utbyttepolitikk som sikrer fremtidige investeringer og
vedlikehold av linje- og kabelnettet.
Ha samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet som fundament
for den politikken som skal føres, og utvikle samarbeidet med
fagbevegelsen.

•

Være en aktiv pådriver for at offentlig kontroll og tilsyn styrkes vesentlig for
å sikre et trygt og godt arbeidsliv. Dette må gjøres i samarbeid med
fagbevegelsen.

HELSE
En god helse er viktig for å kunne leve et godt liv, derfor vil vi sikre alle et godt
helsetilbud. Vi vil sikre at alle innbyggerne får hjelp når de trenger det.
Rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser skal få et tilfredsstillende, verdig
og sammenhengende hjelpetilbud. NAV må videreutvikles med kompetanseheving
av sine arbeidstakere slik at brukere får en bedre saksbehandling. Vi er også
opptatt av at ufaglærte, blant annet i helse- og omsorgssektoren, får tilbud om
fagopplæring. Arendal Arbeiderparti vil kjempe for å beholde sykehuset i Arendal
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med fullverdige akuttfunksjoner. Vi vil også fortsette kampen for at sykehusene
skal få tilbake folkevalgt styring, og at foretaksmodellen avvikles.
Arendal Arbeiderparti vil:
•

Ha en forsvarlig skolehelsetjeneste på alle skolene der helsesøster er
tilgjengelig for hver enkelt elev daglig. Alle skoler skal ha en skolepsykolog
integrert i skolehelsetjenesten.

•

Sikre at barn og ungdom får god informasjon om helseforebyggende tiltak
slik at man unngår livsstilssykdommer.

•

Sikre at innbyggerne får opplysning om helseforebyggende arbeid ved hjelp
av kommunens helsekoordinator.

•

Arbeide for å bedre det psykiske helsetilbudet.

•

Bidra til videreutvikling av et «kommunalt øyeblikkelig hjelp» -tilbud for
mennesker i alvorlig livskrise, i samarbeid med kommunene i Østre Agder.

•

Arbeide for å ansette en livskrisehjelp etter modell fra Bergen, Stavanger og
Skien.

•

Bedre tilbudet til barn i familier der foresatte har problemer med alvorlig
sykdom eller rus.

•

Satse videre på konseptet «tidlig innsats» innen rehabilitering og utrede
muligheten for liknende konsept innen rus/psykiatri.

•

Støtte organisasjoner som bidrar med informasjonsarbeid i skolen om
seksualitet og kjønnsidentitet.

•

Styrke den sosialfaglige kompetansen på den kommunale NAV-delen, samt
minske kravet om målstyring.

•

Forbedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunehelsetjeneste.

•

Arbeide videre med å sikre god økonomisk oppfølging for effektene av
samhandlingsreformen.
Legge til rette for personer med redusert arbeidskapasitet, slik at flere

•

kommer i arbeid i tråd med IA-avtalen (avtale om inkluderende arbeidsliv),
som gjelder der kommunen har påvirkningskraft.

OMORGSTJENESTER
Arendal Arbeiderparti vil arbeide for at alle innbyggere sikres et verdig liv. Vi vil
sikre et verdig botilbud for alle og sikre sykehjemsplass til de som trenger det. Vi
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vil også sikre at alle innbyggere får trygge og gode bomiljø. Familier med
funksjonshemmede barn må sikres en god oppfølging og gode, tilpassede
avlastningsordninger. Vi vil avvikle regelstyrt omsorg, slik at omsorgstjenester
ivaretar brukernes behov. Vi vil ha et desentralisert omsorgstilbud, og sikre at
omsorgstjenester er et offentlig ansvar.
Arendal Arbeiderparti vil:
• Tilby en riktig og forsvarlig boform ut ifra den enkeltes behov og tilstand, og
gi bostedsløse et sted å bo.
•

Tilby gratis trygghetsalarm til de som trenger det.

•

Gi brukere med sammensatte behov et godt og tilrettelagt tilbud for å sikre
et velfungerende tiltaksapparat.

•

Bedre livskvalitet for eldre ved å etablere flere dagtilbud og kulturtilbud.

•

Samarbeide med frivillige organisasjoner og frivillighetssentralen for å styrke
aktivitets- og kulturtilbudet for eldre og uføre.

•

Etablere et brukerutvalg i barnevernet.

•

Støtte opp om samarbeidsprosjektet «Med hjerte for Arendal».

•
•

Sikre at omsorgstjenestene og støttetjenester forblir en offentlig oppgave.
Sikre et desentralisert omsorgstilbud.

•

Forbedre sykehjemstilbudet både for personer med demens og for

•

åndsfriske.
Styrke tilsynsutvalget for institusjon og hjemmebaserte tjenester slik at
innbyggere og brukere kan ta opp saker eller forhold de opplever som
klanderverdige.

•

Fjerne stoppeklokkeomsorgen ved å innføre en «tillitsreform» innenfor
omsorgstjenestene i kommunen.

ARENDAL FOR ALLE
Likestilling, inkludering og mangfold angår alle. Arendal Arbeiderparti er opptatt
av å kontinuerlig jobbe for en kommune der alle innbyggere er like mye verdt, og
der ingen diskrimineres for sin bakgrunn, sin legning eller sitt kjønn. Arendal og
Sørlandet har spesielle utfordringer når det gjelder til likestilling, og man må ha en
aktiv politikk for å forbedre likestillingen. Arendal har i 25 år vært erklært
rasismefri sone. Arendal Arbeiderparti vil videreutvikle et godt
voksenopplæringstilbud, og sikre et godt samarbeid med Arendal innvandrerråd.
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Arendal AP vil:
•

Sikre at likestilling og inkludering blir ivaretatt på alle områder, inkludert i
alle kommunale planer.

•

Sikre alle innvandrere opplæring i å snakke, lese og skrive norsk.

•

Arbeide for å etablere fysiske møteplasser for hele befolkningen.

•

Arbeide for at alle mennesker har like mye verdi, og bekjempe

•
•

diskriminering på grunnlag av etnisitet, tro, religion, alder, seksuell legning
eller funksjonsevne.
Avvikle tiggerforbudet.
Arbeide for en bedre integrering av flerkulturelle innbyggere i arbeidslivet,
og ha spesielt fokus på kvinners deltakelse.

BY- OG REGIONSUTVIKLING
Arendal Arbeiderparti vil arbeide for at det sikres attraktive bo- og nærområder i
alle deler av kommunen. Dette sikres ved å ha et godt tjenestetilbud, og ved å
legge til rette for næring i hele kommunen. Barn og unges oppvekstsvilkår må bli
tatt på alvor i alle bo- og nærområder, og det må tas med når det legges planer for
utvikling av by- og nærområder. Samtidig er det viktig å sikre og utvikle flere
grøntarealer, og sikre at tur- og rekreasjonsområder blir godt tatt vare på.
Miljøskapende tiltak som for eksempel miljøvennlig transport må få høyt fokus.
Sosial boligbygging er viktig, slik at unge i etableringsfasen og studenter kan få sin
egen bolig. For at næringsvirksomhet skal etablere seg må det kunne tilbys
attraktive områder. I tillegg bør Arendal sentrum få en fornyelse som gir økt
aktivitet og handel. Arendal Arbeiderparti er også opptatt av å utjevne forskjeller
mellom de ulike delene av kommunen.
Arendal Arbeiderparti vil:
•
•

Sikre at nærområder og lokalsamfunn utenfor sentrum får en oppgradering
og utvikling som gir grunnlag for vekst.
Planlegge fremtidens boligbygging slik at hele kommunen tas i bruk, og
spesielt ivareta nærmiljøene i ulike deler av kommunen.

•

Sikre at barn og unge i hele kommunen får et mangfold av tilbud innen idrett
og kultur.

•

Sikre allmennheten retten til å ferdes i utmark, og unngå at private kjøper
opp viktige tur- og rekreasjonsområder.
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•

Sikre at by- og nærområder utvikles med attraktive tur- og
rekreasjonsområder.

•

Arbeide for flere grøntarealer i sentrale by- og nærområder og bevare
Åsbieskogen.

•

At bebyggelsen langs kysten er tilpasset behovet og miljøet. Det skal legges
vekt på både kulturhistorie, innbyggernes og næringslivets synspunkter, og
foretas en helhetsvurdering.

•
•
•
•
•

Sikre allmenn tilgjengelighet til strandsonen og badeområder i de ulike
delene av kommunen, og begrense ny bebyggelse i 100 meters-beltet.
Sikre at boligprosjekter ikke bare styres av byggefirmaer, men at
boligbyggere stilles mer fritt i valg av hus.
Gjeninnføre boplikten.
Arbeide for at flere boligtomter selges til kostpris.
Arbeide for flere boligprosjekter som er finansiert av Husbanken, spesielt er
rettet mot førstegangsetablerere.

•

Aktivt jobbe for at kommunale boliger blir spredt over hele kommunen.

•

Utrede muligheter med overbygging av gater og sammenslåing av kvartaler i
deler av sentrum i samarbeid med næringslivet. Samt utrede muligheten for
etablering av kanaler uten bruk av kommunale midler. Legge til rette for økt
aktivitet på Torvet.

•

Innføre to-timers gratis parkering hele døgnet i Arendal sentrum,
fortrinnsvis i P-hus, for å styrke sentrumshandelen.

•

Arbeide for å øke hotellkapasiteten, samt etablere sportell i tilknytning til
Sam Eyde VGS.
Styrke og utvikle eksisterende bydelssentre, og ikke lage nye.

•

At alle boligområder får en oppgradering som skaper grunnlag for gode

•

oppvekst- og boligmiljøer.
•

Arbeide for at sentrale myndigheter overfører tilstrekkelig med økonomiske
midler til kommunene.

•

Unngå OPS (offentlig/privat samarbeid) i utbygging av skoler, barnehager og
andre offentlige bygg, samt ved utbygging av veier og annen infrastruktur.
Sikre at offentlige oppgaver og tjenester ikke konkurranseutsettes eller
privatiseres.

•
•

At eventuelle kommunesammenslåinger må baseres på frivillighet fra alle
involverte kommuner og avgjøres med folkeavstemming.
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•

Ha samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet som fundament
for den politikken som skal føres.

•

Arbeide mot organisert kriminalitet.

TENKE GLOBALT – HANDLE LOKALT.
Arendal Arbeiderparti tar klimaendringene på alvor. Selv om klimaproblemene er
globale må vi handle lokalt for å nå målene om å redusere utslippene. Vi vil sikre
livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner ved å ta vare på
naturressursene og redusere forurensingen.
Vi ønsker å utvikle kommunens forpliktende klimaplan. Vi har som mål å redusere
energiforbruket og forurensingen i kommunen slik at vi er klimanøytrale. Vi vil
styrke kollektivtilbudet og bygge flere gang- og sykkelstier. Ved anskaffelse av
kommunale kjøretøy skal miljøvennlige biler prioriteres. Energibruken i
kommunale bygg skal reduseres gjennom ENØK-tiltak og nye bygg skal være
energinøytrale.
Miljøvennlig transport og krav til raskere forflytting mellom byer og tettsteder må
få større fokus i fremtiden. Derfor bør en utvikling med høyhastighetstog
prioriteres. Vi ønsker å utrede mulighetene for å bygge jernbane mellom byene fra
Vestfoldbanen til Kristiansand.
Arendal Arbeiderparti vil:
•

Arbeide mot sentrale myndigheter for å kartlegge og sikre krigsskipene fra 2.
verdenskrig som er senket i havet utenfor Arendal. Disse inneholder blant
annet sennepsgass.

•

Utvikle hele kommunen til å bli et lavutslippssamfunn. Alle kommunale
virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2020.

•

Arbeide for flere grøntarealer i sentrale by- og nærområder.

•

At Arendal kommune skal være en klimanøytral kommune etter FNs
definisjoner.

•

Videreutvikle kollektivtilbudet i hele kommunen, også på kveldstid.

•

Sikre miljøvennlig transport, og sikre at gang- og sykkelveier får en større
plass i by- og nærområder.

•

Stimulere til miljørettet næringsutvikling.
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•

Arbeide for at kommunal drift, nærings- og industrivirksomhet får høyt fokus
på miljøvennlig drift og produksjon.

•

Vurdere å innføre tilskudd til energiformer som er miljøsparende.

•

Arbeide for at internasjonalt perspektiv, miljø og miljøutfordringer har stort
fokus i skoler og barnehager.
Arbeide for at klimautfordringene blir godt kjent blant kommunens
innbyggere.

•
•

Sikre en miljøvennlig og effektiv bilpark som ivaretar behov for kommunale
tjenester i hele kommunen.

•

Styrke tilgangen på parkeringsplasser for MC, mopeder og sykler.

