Oransje, blå, grønn, gul, rød... Hva er du?
Når vi skulle forsøke å plassere oss ved vårt første valg, så vi på hvilke saker som var aller viktigst for
oss. Så ble det en liten surferunde for å se hva de forskjellige partiene mente, og vi kunne etterhvert
luke bort de fleste.
Og så var vi jo så heldig da, at for litt over fire år siden startet det opp et nytt lokalt parti, med fokus på
lokale saker, bygdeutvikling og kommunen vår generelt. Da ble det ikke veldig vanskelig, det var tross
alt Ringsaker kommune det dreide seg om.
Det som er så bra med Ringsaklista er at den består av en spennende gruppe folk, med svært variert
bakgrunn, som står samlet om det som er viktigst for dem i det daglige og nære, i Ringsaker
kommune, fra nord til sør. Vi har ingen "storebror" i et nasjonalt parti som står bak oss og bestemmer
hva vi skal mene.
Det er Ringsaker som gjelder!
På hjemmesiden vår ligger fullstendig valgprogram, leserinnlegg og artikler som viser hva vi står for,
bl.a: skoleutbyggingen må gå fortere, barnevernet må ha midler til å gjøre jobben sin, vi må ha vekst
og inntektsøkning, gradvis fjerning av eiendomsskatt, enerom, kutte deltidsstillinger, bedre vilkår for
frivilligheten med mer. Det er også bilder av mange av kandidatene våre, med en tekst som forteller litt
om oss som person og politiker.
Vi ønsker oss bedre kontakt mellom politikere og velgere. Hva vet du om bostedet ditt som ikke
politikerne vet? Vi vil høre fra dere! På www.ringsaklista.no finnes det kontaktinformasjon, både
telefonnumre og e-postadresser. Vi treffes enkelt på Facebook også, ellers så står vi i
telefonkatalogen, for de som ikke er på nett.
Vi er ikke noe annet enn "nabo'n, 'n far, omsorgsarbeider'n, hænn som driv gard og hu som du møte
på tur mæ bikkja". Vi trenger hjelp av deg til å vite hva som er viktig i ditt nærmiljø, og det gjelder hele
tiden, ikke bare nå. Bruk oss!
Vi håper og tror at vi kan være et godt alternativ ved årets valg.
(Og hvis du skulle lure da, så er det oransje som er fargen.)
Godt valg!
Kristina Kvarberg og Solfrid H. Vestheim, Ringsaklista

