Ringsaklista – «med omsorg for hele kommunen» også for oss i søndre utkant
Sitter her i ytterste utkant av Ringsaker kommune, nærmere bestemt på Stavsberg, vi har Hamar på alle kanter, men
bor i Ringsaker. Derfor er det viktig at vi som bor i dette området engasjerer oss i det som skjer i Ringsaker. Vi føler
oss bynært til Hamar, men våre skattekroner går ikke til Hamar – de går til Ringsaker. Vi som bor her benytter oss
også av mange tilbud som foregår i Hamar. Ønsker vi dette eller er det mulig å styrke satsingen i vårt nærområde på
noen områder?
Hvis vi utvider og tar med hele Furnes er vi et stort område med mange stemmer, og det er viktig at vi bryr oss.
Furnes valgkrets utgjør 13 % av alle stemmer i Ringsaker. Dette er også et område i sterk vekst og med mange
muligheter.
Vi har fått IKEA og det er veldig bra, men som innbyggere trenger vi noe mer.
To store områder for kommunen er oppvekst og omsorg. Hva kan så Ringsaker kommune tilby oss av dette i Furnes?
Begynner vi med starten i «omsorgskjeden» er det barnehage det første vi møter og her mener jeg Furnes har er
godt og variert tilbud med både kommunale og private aktører.
På skolesiden har vi gamle og litt nedslitte skoler. Stavsberg står for tur, og rom og funksjonsprogram for nye skole er
vedtatt i kommunestyret – så da håper vi det blir bygging og ikke utsatt igjen etter valget 2015. Trygge veier frem til
skolen er deriblant mangelfull både i tilknytning til Furnes ungdomsskole og Kylstad skole.
Omsorgsboliger i kommunal regi finnes det ikke mange av i Furnes. Derimot står det stor respekt av det Furnes
omsorgsboliger i egenregi har klart å få til. Her er det ca 50 omsorgsleiligheter som Furnesinger nyter godt av. Hva
hadde vi fått av kommunen hvis dette ikke hadde eksistert?
Har selv vært aktiv i Furnes håndball som spiller, trener og tillitsvalg og vet at det er en kamp for å få penger. Ønsker
vi å ha det slik? Personlig ønsker jeg penger som støtter opp all aktivitet i nærområdet. Det finnes ingen hall for
håndball før vi er i Brumunddal. I rom og funksjonsprogram for nye Stavsberg skole er det kun tatt med liten
flerbrukshall. Skulle ønske at vi kunne få utredet tallmateriell på hva det vil koste å utvide til stor flerbrukshall. (Liten
hall kan blant annet ikke brukes til håndball) Så kanskje vi kunne bruke penger vi i dag sender til Fylkeskommunen til
hall i egen kommune? Er kjent med at Furnes håndball og Furnes fotball ønsker stor hall i forbindelse med utbygging
på Furnes ungdomsskole. Selv tror jeg det er plass til to haller i Furnes. Hallen kan brukes til andre aktiviteter enn
organiserte idrettslag. Kanskje en måte å få flere i aktivitet på – dette er viktig for folkehelsen.
Møtesteder for ungdom utover organisert aktivitet tror jeg er fraværende. Vi klager på at ungdommen sitter mye
bak data’n – men hvilke muligheter har de i nærmiljøet? Kan vi stimulere til at det finnes naturlige møtepunkter?
Selv er jeg en relativt uerfaren politiker. Har forrige periode som varerepresentant for Ringsaklista og har deltatt i
enkelte kommunestyremøter og noen møter i oppvekstkomiteen. Har gjennom dette sett viktigheten av å bry seg
og sørge for debatter i forkant av vedtak som fattes. Skal vi fortsatt kunne bidra her er vi helt avhengig av din
stemme og dine synspunkter.
Regjeringen legger opp til større kommuner og ønsker å flytte mer ansvar ut til de folkevalgte. Så bruk din stemme
nå.
Dette var ett hjertesukk fra en Furnesing til andre Furnesinger! -men vi skal vise omsorg for HELE kommunen.
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