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> KOMMUNESTYREVALGET 2015

Velgeraksjon i ytre
Slik gir du personstemmer ved
kommunestyrevalget:

H V A S K JE R ?

1.

Sett et kryss i ruten ved navnet til
kandidatene du vil stemme på. Dersom
navnet til noen av kandidatene står med
uthevet skrift, betyr det at partiet eller
gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på
samme måte som til de andre kandidatene.

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Tirsdagstreff
Første tirsdag i måneden, kl 19:30
• Middagsklubben
Alltid første onsdagen i måneden
• Loppemarked – Første helgen i oktober
(eget flyer postkassene)

Bergsøya:
•

Basar i høst (eget flyer)

Årsak til initiativet

Ytre Gjemnes har jamt over vært dårlig
representert i kommunestyret. Folk i andre bygder har vært flinkere til å hjelpe
frem kandidater fra eget nabolag.
I 2011 ønsket Gjemnes Ytre å gjøre noe
med det, og organiserte en velgeraksjon.
Resultat: 3 fra Ytre i kommunestyret.
Kan vi få inn enda flere i år?

Storlandet:

Storlandet Grendahus:
• Dugnad Huset skal males, uteområdet
skal ryddes og gjøres klar for vinteren.
Ta med utstyr og godt humør. Start kl 10.
Mat og drikke.
• Trim Oppstart nå i høst. Dato kommer.
• Bordtennis Interesserte ta kontakt
med styret
> For leie av grendahuset ta kontakt med
leder Tommy Grønseth

Parti

Antall mandat

Ap

4

FrP

2

H

3

KrF

4

Sp

3

SV

0

V

1

2. Gi personstemmer til enkeltpersoner på valgt liste.

3.

Skriv kandidatnavnene fra andre
partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du
kan føre opp, står på stemmeseddelen.
Vær oppmerksom på at når du gir en
personstemme til kandidater fra andre
partier/grupper, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/
gruppen.

Grafikken viser sammensetningen
til nåværende kommunestyre

Hva du kan gjøre
Fakta Ytrenytt
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Du velger den listen som best reflekterer
ditt politiske ståsted. Du påvirker rekkefølgen til kandidatene på den listen ved
å gi personstemmer.

4. Gi personstemmer til personer på
andre lister. Du gir en «slenger» til den
personen.

http://www.facebook.com/GjemnesYtre

>

www.gjemnes-ytre.no
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Velkommen
til Ikornneset
i sommer!
> FRILUFT
OG KULTUR

> VELGERAKSJON
Oppsummering
Du velger den listen du vil. Du støtter
kandidater fra Ytre ved å gi personstemmer til:

AP

(alfabetisk f.o.m. 3. plass)
8. Per Jostein Halset
12. Lisa Marie Nagel Pedersen

Utbygging av Ikorneset

Vi ønsker å gjøre Ikornneset mere attraktivt og tilgjengelig.
Dette arbeidet pågå i sommer/høst og er planlagt ferdig til våren 2016
 Bygging av turveg
Dei som
har tatt
turen til Ikornneset i gjort avtale om bygging av gjestebrygge.
Bygging
av gjestebrygge
løpet
vårenoghar
nok fått seg
ei over- Også arbeidet med denne vil koma i gang
 av
Rydding
tilrettelegging
av friområde
rasking
når dei
at all skogen er bor- i haust, men vil ikkje være klar til bruk
 Bygging
avser
toalettbygg
te. Dette
virke litt uvant og opent, før til våren. Entreprenøren som skal
Nyekan
informasjonstavler.
men vi trur det skal bli bra når anleggs- bygge vegen vil også fjerne mesteparten
arbeidet
er ferdig.
har novirke
gjort
avtaleog rotete,
av kvisten
i alleatfall
ytre
delenskal
av
Under
anleggstiden
vilViområdet
uryddig
men vi( lover
detitilden
neste
sommer
om bygging
av ny
turveg.
Arbeidet med området). Den gamle turvegen frå «MeiIkornneset
bli ennå
mere
attraktivt.
denne vil koma i gang etter ferien og vil eriet» skal være rydda, så det er berre å
stå ferdig i haust ein gong. Vidare er det ta ut til Ikornneset også i sommar.
Tekst: Olav B. Nilssen, foto: Madlen Behrendt

FRP

(hele lista i prioritert rekkefølge)
1. Kjell Per Dønheim
2. Erik Aspen Bakke
8. Rolf Arne Stølan
11. Peder Magnar Dønheim
13. Kjell Bakke
14. Heidi Cecilie Bakke
15. Marvin Skjærset

Gjestebrygg
e

Turvei

H

(hele lista i prioritert rekkefølge)
15. Kristian Magne Grønseth

KRF

Parkering

Ingen

SP

(de 4 første i prioritert rekkefølge,
deretter alfabetisk)
3. Johan Aimar Brandvik
7. Jan Anders Bø

SV

(de 2 første i prioritert rekkefølge,
deretter alfabetisk etter kjønn)
6. Kjellfrid Hariet Torsteinsen Blakstad
8. Eldbjørg Wenche Gimnæs
11. Kolbjørn Magne Stokke

V

(hele lista i prioritert rekkefølge)
1. Heidi Hogset
2. Arne Tømmerbakke
3. Lillian Harstad
4. Nicolaas Richard Andreas Griffioen
6. John Halvor Harstad
8. Harald Kristian Halset
Lykke til med valget!
Styret Gjemnes Ytre

Gi din stemme på www.hjertebank1.no til prosjektet
Ikorneset! Da blir sjansen større for å få midler fra
Sparebank1. Vi trenger mange klikk! Spre budskapet!

www.gjemnes-ytre.no

