


Nesseby SV – har vi en plan?
Ja – en stemme til SV vil gi oss muligheten til å jobbe for:

Barn og unge
• Gratis barnehage og SFO
• Mat til skoleunger i løpet av skole-

dagen. Kanskje et skoledrivhus?
• Gode lokaler til ungdomsklubben

– Ungdommens hus
• Kommunale utleieboliger til unge
• Økt undervisning i og bruk av

samisk språk
• Synliggjøring av samisk kultur
• Gang-og sykkelsti mellom

Varangerbotn og Vesterelvnes

Pleie og omsorg
• Styrke hjemmebaserte omsorgs-

tjenester – både for unge og eldre
• Sikre et godt legetilbud

Primærnæringer, mat-
produksjon og nærings-
utvikling
• Utbedring og utbygging av

Kløvnes havn
• Ja til fiske, nei til oppdrett
• Legge til rette for økt lokal

matproduksjon og regional
distribusjon

• Reiseliv – gi turistene mulighet
til å legge igjen penger, flere
overnattings- og serveringssteder

• Støtte til Vuonnamárkkanat,
ILARs matdag og lignende
arrangementer

• Nasjonalparksenteret til
Mortensnes

Medbestemmelse, åpen-
het og demokrati – også
på arbeidsplassen din
• Involvere flest mulig i de

beslutninger som tas, ja til
folkemøter

• Referat fra kommunestyremøter
på Facebook og andre sosiale
medier

• Streaming fra kommunestyre-
møter på nett

• Ja til heltid – nei til ufrivillig deltid
• På lag med frivillighet og

dugnadsånd
• Nei til privatisering av utmarka
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Sosialistisk Venstreparti 
 
 For- og etternavn Fødselsår Bosted 
  1. Oddvar Betten 1947 Nyborg 
  2. Linn Jeanne Muotka 1977 Gornitak 
  3. Leif Eberg Hansen 1958 Karlebotn 
  4. Sissel Røstgaard 1981 Suki 
  5. Eirik Larsen 1983 Meskelv 
  6. Kari Moan 1955 Nesseby 
  7. Jon Ramy Andersen 1982 Vesterelvnesset 
  8. Kirsti Bergstø 1981 Suki 
  9. Ole Mattis Siri 1982 Bergeby 
10. Anja Øfsti Uglem 1981 Vesterelvnesset 
11. Sandra Nilsen 1959 Varangerbotn 
12. Thorbjørn Henrik Bjørkli 1941 Nesseby 
 




