FNB Sandnes będzie rozszerzoną stopą w polityce.
Chcemy bardziej sprawiedliwej zasady podziału w odniesieniu do dochodów.
Chcemy referendum w sprawie wszystkich ważnych decyzji.
DLA POPULACJI NORWEGII, NIE DLA AROGANCJI - SŁUCHAJMY LUDZI!
OGÓLNIE:
FNB Sandnes sprzeciwia się płatnym bramkom (AUTO PASS), pakietom miejskim( RUSH TID) i
opłatom drogowym GPS.
Jesteśmy przeciwko podatkowi od nieruchomości.
Będziemy słuchać ludzi i pozwolimy mieszkańcom więcej decydować.
FNB \CHCE:
Transport i Komunikacja.
Zatrzymać dalszy rozwój Bussway dokładnie tam, gdzie jest teraz. Że to państwo musi ponosić
koszty wspólnego rozwoju.
Zdrowie. - Szacunek, miłość i troska.
Gmina Sandnes musi być najlepszym pracodawcą. Pacjenci, użytkownicy, krewni i pracownicy
powinni być w centrum. Większy realny nacisk na rehabilitację i habilitację. Dzieciom należy
zapewnić bezpieczną i właściwą opiekę.
Innowacja
Chcemy odzyskać plac w Sandnes. Parking dla samochodów kempingowych blisko centrum.
Szkoła.
Przedszkola powinny mieć swój wkład do dobrego zdrowia,dobrego samopoczucia i korzyści dla
dzieci oraz pracowników. Razem z rodzicami przygotujemy dziecko, aby stało się aktywnym
uczestnikiem społeczeństwa. Chcemy bezpiecznej i integrującej szkoły dla wszystkich.
FNB nie toleruje znęcania się. Musimy mieć bezpieczne drogi do szkoły.
Różnorodność i integracja.
Jeśli gmina Sandnes może to zrobić w odpowiedzialny i dobry sposób, będziemy kontynuować
przyjmować uchodźców.
Ustalimy wymagania i oczekiwania, jakie imigranci muszą wnieść do gminy.
Chcemy aktywności za pomoc finansową.
FNB Sandnes chce być wielokulturowy.
Rozwój miast, przemysł i rozwój.
Chcemy, aby miasto było dumą obywateli.
Tutaj każdy powinien się rozwijać, a miasto powinno być rozwijane w odniesieniu do każdego, kto
tu mieszka.
Droga przez Sandnes podzieli nasze miasto na dwie części, tego nie chcemy.

FNB Sandnes będzie utrzymać dzielnice I je aktywnie rozwijać aby mieszkańcy nie musieli iść do
centrum miasta.
Kultura i sport.
Działalność sportowa i kulturalna powinna być dostępna dla wszystkich, młodych i starych. Wiek i
sprawność fizyczna nie powinny uniemożliwiać uczestnictwa. Ułatwiać występy sportowe i udział w
muzyce, chórze, korpusie, teatrze i innych zajęciach.
Inne
Nie zgadzamy się z umową ACER.

