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For de mange – ikke for de få



En stemme til Hamar SV er en stemme på:

OPPVEKST — KAMPEN MOT FORSKJELLENE
En god barndom varer livet ut. Derfor er det viktig å ta godt vare på alle 
barn og unge i kommunen vår. Over 400 barn i Hamar lever i familier med 
vedvarende lavinntekt. Dersom vi skal lykkes med å skape en god oppvekst 
for alle, er vi nødt til å ta kampen mot de sosiale og økonomiske forskjellene.

Hamar SV vil derfor
• At barnetrygd kommer barna til gode, og ikke regnes i foreldrenes  

inntektsgrunnlag når sosialhjelp beregnes. 
• Bidra til en sosial boligpolitikk og bomiljøer som skaper gode felleskap og 

reduserer ensomhet.
• Ha en dør inn til et lett tilgjengelig hjelpetilbud, etter modell av Stange-

hjelpa.
• Dyrke engasjement og frivillighet. Tilby fritidsaktiviteter og ferietilbud for 

alle barn.
• Jobbe for skolemat til alle, lekser gjøres på skolen.
• Legge til rette for at 10.klassinger ved Hamars skoler skal kunne delta på 

fredsreiser.

MILJØ OG BYUTVIKLING  
Hamar skal være en menneskevennlig by med grønne lunger hvor det er lett 
å leve miljøvennlig. Miljøproblemer rammer oss, og mange løsninger finnes 
lokalt. Byutvikling og miljø henger sammen. SV ønsker å utvikle sentrum og 
boområder med god tilknytning og tilpasning til eksisterende bebyggelse og 
omkringliggende områder.  Dette må gjøres med respekt for fortiden, men 
med blikket fremover. 

SV vil at Hamar skal bidra aktivt i arbeidet med å løse klima- og miljøut-
fordringen gjennom å:
• Ha forpliktende og ambisiøse klimaplaner og videreføre ordningen med 

klimaregnskap.
• Satse på Hamar som sykkelby.
• Styrke sentrum ved å stenge Strandgata for biltrafikk.
• Sikre kollektivtransporten god fremkommelighet.
• Jobbe for dobbeltspor så raskt som mulig, helst i trase øst.
• Bevare grønne lunger og rekreasjonsområder, som Furuberget, Frøbergs-

berget og Klukhagen.

Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for ren 
natur og en grønnere framtid. Det er tid for forandring. Det 
er tid for en politikk for de mange, ikke for de få. 

Hamar er en del av en større verden, det er viktig for SV at Hamar 
er en raus by som vil ta imot og hjelpe flyktninger.



1. Tom Sagen
2. Fariba Fazelpour
3. Hallvard Hatlestad
4. Rikke Thorshaug
5. Simon Pettersen

Stem på Hamar SV ved høstens valg!

Hamar SV
sv.no/innlandet/hamar

facebook.com/HamarSV

ARBEIDSLIV 
Hamar SV vil ha et inkluderende og trygt arbeidsliv som fremmer god helse 
og med forutsigbare rammevilkår. I dag avslutter altfor mange arbeidslivet 
som uføre og ikke som alderspensjonister.   

SV vil derfor:
• Lyse ut hele og faste stillinger i Hamar kommune. 
• Si nei til bruk av innleie, ja til fast ansatte vikarer.
• Ha 6 timers arbeidsdag på utvalgte arbeidsplasser i kommunen, i tett 

samarbeid med tillitsvalgte.
• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferd og tjenester. 
• Legge til rette for grunderskap – videreutvikle og støtte Hamar Regionen 

Utvikling (HRU).
• Jobbe for at Norsk Luftambulanse etablerer sin nye Østlandsbase på 

Hamar Lufthavn.

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn]
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)


