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VI VIL TA VARE PÅ VIKTIG OG SÅRBAR NATUR
Både for miljøet og for innbyggerne i Andøy. Dette betyr blant annet at vi
sier nei til Andmyran vindpark, og nei til planting av svartelistede trær
som kan spre seg i Andøynaturen
VI VIL HA MER DEMOKRATI I ANDØY
Dette betyr blant annet at alle kommunestyremøter skal deles på nett
med lyd/bilde slik at innbyggerne vet hva politikerne deres gjør.
VI VIL HA BEDRE PLANLEGGING I ANDØY
Det betyr at vi vil revidere mange av kommunens planer og passe på at
de følges mye bedre opp enn i dag. Dette vil gjøre økonomiplanleggingen
bedre og styrke demokratiet fordi velgerne vet hva kommunen har
forpliktet seg til.
VI VIL STYRKE KULTURLIVET OG UNGDOMSTILBUDET I ANDØY
Det betyr blant annet at vi vil ha et nytt bibliotek på Andenes med scene
og kino.
VI VIL STØTTE LOKAL VEKST
Det betyr blant annet at vi vil revidere reguleringsplanene på Bleik,
utvikle Lyngmoa i kommunal regi, og legge til rette for flere næringsog boligtomter i Risøyhamn.
VI VIL HA TRYGGE, GODE SKOLE I ANDØY
Det betyr blant annet 30-sone rundt alle skoler, ingen lekser eller
unødvendig testing, kommunal plan mot mobbing, Elevbedrift i
ungdomsskolen og en styrking av helsesøstertjenesten.
VI VIL HA ET HØYT BUNNFRADRAG PÅ EIENDOMSSKATTEN
De med dårligst råd skal ikke betale for kommunens økonomiske
situasjon, og vi skal ha en plan for ansvarlig utfasing av skatten.
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VI VIL STYRKE HELSESEKTOREN
Det betyr blant annet at vi vil fjerne u frivillig deltid, øke kompetansen,
bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger, og gjøre konkrete tiltak for å
rekruttere permanente fastleger.
VI VIL GJØRE ANDØY KOMMUNE MER KLIMAVENNLIG
Det betyr at vi blant annet vil ha klimaregnskap/budsjett, passivstandard
på alle nybygg, etikk- og miljøfokus på kommunale innkjøp, og
miljøsertifisere kommunen.
VI VIL HA TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG TRANSPORT
Det betyr at vi vil ha bedre vedlikehold av veiene, flere gang-og
sykkelstier, og flere elbilladere.

11. VI VIL STØTTE ET BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV
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Det betyr blant annet at vi vil styrke stønadsordninger for
ny-etablering, stimulere utvikling av næringsklynger, tilrettelegge mer
for bærekraftig Andøy reiseliv, utrede tiltak for mer tilgjengelig/omsatt
landbrukseiendom og bedre økonomi ved produktmerking.
VI VIL HA EN STERK OG BÆREKRAFTIG FISKERINÆRING
Det betyr at vi vil styrke stønadslånordningen, ha mer fokus på
kvalitetsprodukter, miljøvennlig havn, lokalt mottak og foredling av
fiskeressurser og en bærekraftig beskatning.

Les mye, mye mer om hva vil vil gjøre i programmet vårt på
andoy.mdg.no/program, eller på facebook.com/andoymdg

