
FNB Sandnes skal være folkets forlengede fot inn i politikken. 

Vi vil ha et mer rettferdig fordelingsprinsipp i forhold til inntekt. 

Vi ønsker folkeavstemning på alle viktige avgjørelser. 

FOR NORGES BEFOLKNING, NEI TIL ARROGANSE – LYTT TIL FOLKET ! 

 

OVERORDNET: 

FNB Sandnes er imot bomring, bymiljøpakker og GPS veiprising. 

Vi er imot eiendomsskatt. 

Vi vil lytte til folket og la innbyggerne bestemme mer. 

FNB VIL: 

Samferdsel.  

Stoppe den videre utbyggingen av Bussway akkurat der den er nå.                                                                                                                                                                                                           
At det er Staten som må ta kostnader for kollektive utbygginger.  

Helse. – Respekt, kjærlighet og omsorg. 

Sandnes kommune skal være den beste arbeidsgiveren.                                                                                                                                                                                                                 
Pasienter, brukere, pårørende og ansatte skal være i sentrum.                                                                                                                                                                                                                    
En større reell satsing på rehabilitering og habilitering.                                                                                                                                                                                                            
Barnevernsbarn må sikres trygg og forsvarlig omsorg. 

Innovasjon 

Gjøre det attraktivt for grundere å etablere seg i byen vår                                                                                                                                                                                                                            
Vi ønsker tilbake torget i Sandnes.                                                                                                                                                                                                                                                   
Bobil parkering nær til sentrum. 

 

 

 

 

 



Skole. 

Barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.                                                                                                                                                  
Sammen med foreldrene skal vi forberede barnet til å bli en aktiv deltaker i samfunnet.                                                                                                                                                         
Vi vil ha en trygg og inkluderende skole for alle.                                                                                                                                                                                                                                      
FNB har nulltoleranse for mobbing.                                                                                                                                                                                                                                                         
Vi skal ha trygge og sikre skoleveier. 

Mangfold og integrering. 

Hvis Sandnes kommune kan gjennomføre det på en forsvarlig og god måte, skal vi fortsette 
å ta imot flyktninger. 
Stille krav og forventninger til at innvandrere bidrar i kommunen. 
Vi ønsker aktivitet for økonomisk bistand.  
FNB Sandnes vil ha mange flerkulturelle Sandnes gauker. 
 
Byutvikling, næring og utbygging. 
Vi vil at byen skal være innbyggernes stolthet. 
Her skal alle trives og byen skal utvikles i respekt for alle som bor her. 
En bussway gjennom Sandnes vil dele byen vår i to, vi vil ikke ha den. 
FNB Sandnes vil opprettholde bydelene og utvikle mer aktivitet og la 
innbyggerne slippe å dra inn til sentrum 
 
Kultur og idrett. 

Idretts- og kulturaktiviteter skal være tilgjengelig for alle, unge som eldre.                                                                                                                                                                                  
Alder og førlighet skal ikke være til hinder for deltakelse.                                                                                                                                                                                                                            
Tilrettelegge for idrettslig utfoldelse og deltakelse innen musikk, kor, korps,                                                                                                                                                                                       
teater og andre aktiviteter. 

Annet 

Vi er uenig i ACER avtalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vi vil ha en kommunal felles bekjempelse av brunsneglene.                                                                                                                                                                                                                                   
FNB ønsker at det skal etableres en mer liberal og ansvarlig alkoholpolitikk.  

Vi vil ikke ha vindmøller i den norske naturen. 

Vi vil at Sandnes skal være en forkjemper for plast og søppeloppsamling. 



 
     
 
 

 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FNB Sandnes 

 

http://neitilmerbompenger.no 

 
 
 
 
 


