
STEM PÅ 
OSS! 

Bygdalistå vil 

kjempe for dine 

saker og være 

din 

ombudsmann i 

ditt distrikt. 

Vi vil kjempe 

for  at goder og 

tjenester blir 

jevnt fordelt i 

hele 

kommunen. 

Partileder: 

Snorre Walde 

snorrewalde@gmail.com 

93007610 

4120 Tau  

Partiet som retter 

søkelyset mot de go-

de tider nordpå... 

Kandidater: 

 

1. Snorre Walde 

2. Geir M Tysdal 

3. Nils Flage 

4. Henrik Bryne 

5. Stein Auestad 

6. Guri Hovland 

7. Roy Morken 

8. Arne Voster 

Bygdalistå 

for Tau og 

Nordbygdå 
-Program 2019-2023 



SVØMMEHALL 

Vi i Bygdgalistå har gjort bygging 

av svømmehall på Tau som vår 

hjertesak nummer 1. 

Bygging av svømmehall på Tau 

er vedtatt i kommunestyret, og vi 

vil sørge for at dette blir reali-

sert.  

En svømmehall vil bidra til at vi 

får gitt våre elever den lovpålagte 

svømmeopplæringen de har krav 

på.  Svømmedyktighet er kanskje 

den viktigste lærdommen vi kan 

gi våre elever, både med tanke på 

eget liv, men også å redde and-

res. Likeså i et helseperspektiv. 

På ettermiddagstid vil hallen gi 

hele befolkningen et fremragen-

de helsemessig fritidstilbud.  

 

VÅRE TOPP 5 SAKER: 

 

1. Svømmehall på Tau 

2. Skoletannlege tilbake til Tau 

(Med videregående har Tau ca 

1400 elever i dag som trenger 

en tannlege der de går på sko-

le. I dag mister disse elevene 

mye undervisning, og for de 

yngste må foresatte ta fri ar-

beid)  

3. Sykkelsti Torgerkrossen– 

Nordmarka 

4. Legge til rette for massiv indu-

stri og næringsutvikling i 

Nordmarka.  (Strand har ca 

1000 pendlere, vi må ha langt 

flere arbeidsplasser i egen 

kommune) 

5. Satse tungt på framtiden og de 

unge, mht fritidstilbud, arbeid, 

samt legge til rette for bo-

etablering for denne gruppen. 

 

 

ANDRE SAKER: 

 Fullføre gangveien rundt Kross-

vatnet 

 Fullføre den regulerte stien i fra 

Kvednaneset til Tau fort. 

 Fullføre den regulerte stien 

rundt Nordvatnet. 

 Arbeide for sykkelsti Tau-Bygdå 

 Arbeide for bedre veibelysning i 

Nordre Strand 

 Arbeide for laksetrapper i Mølle-

fossen 

 Arbeide for at Strand Prestgård 

gjøres tilgjengelig for allmennhe-

ten 

 Arbeide for å gjøre gangveien 

mellom Strandastøå- Tau båt-

havn belyst 

 Arbeide for å få på plass tennis-

baner på Tau igjen 

 Være aktive og få befolkningen 

med når den nye reguleringspla-

nen for Tauravågen skal lages 

 Arbeide for at de kommunale 

kaiene  ikke privatiseres 

 Arbeide for kunstgressbane på 

Fiskå 


