
SENTERPARTIET PROFILMANUAL SENTERPARTIET PROFILMANUAL

PLAKATER
 Ved utarbeidelse av plakater skal dette 
malverket benyttes. Slik at man ivaretar 

Senterpartiet som merkevare på en  
best mulig måte.

Plakatene er basert på roll-up-designet , og 
samme retningslinjer skal følges. 

politikere og kandidater
-  Roll-up til bilder

- Roll-up til tekst

* Øvrig: ved spesielle anledninger kan også 
bruker tilpasse layout for å imøtekomme 

andre formater/ eventuelle særbehov. Her må 
man prøve å bruke skjønn.

SKRIFTSSNITTs-regler:
- Alle headinger skal settes i skriftsnittet 

calibri bold.
-Alle ingresser skal settes i Calibri regular.

- All brødtekst skal settes calibri regular
- All digital kommunikasjon skal settes i calibri 
regular. Dette er også fonten som skal brukes 

til Word og PowerPoint.

www.sp.no
-Vi tar hele Norge i bruk

Parti program kommunevalg 2015
Rindal Senterparti 

Åss e gla ti  Rindal’n. 
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• Fugit quam non 
• Rum  labor
• Con corpore
• Quis et parum 

www.sp.no
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1. Ola T. Heggem   Gårdbruker/ordfører
2. Pett er Andreas A. Baalsrud Medlemssjef Tine
3. Kirsti  Barbo Landsem  Frisør
4. Betti  na Røen Helgetun  Ambulansearbeider
5. Ola Syrstad   Gårdbruker
6. Odd Geir Rønningsbakk  Bussjåfør
7. Edel Heggem   Regnskapsfører
8. Arild Haugen   Gårdbruker
9. Bente Rikstad   Veterinær
10. Ola G. Bjørnås   Gårdbruker
11. Kjeti l Løft en   Daglig leder
12. Bjørg Myrvang   Sykepleier
13. Lars Ole Heggem  Daglig leder
14. Marte Trønsdal   Student
15. Lars Langli   Selvstendig næringsdrivende
16. Helga Furuhaug   Miljøarbeider
17. Einar Thomasgård  Kokk
18. Tone Lise Haugen  Sykepleier

Rindal Senterparti ’s liste 
ti l kommunevalget 2015
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Vil du leste hele parti programmet fi nner du det på 
medlemssiden vår på Trollheimsporten.no
Følg oss også på facebooksiden vår; Rindal Senterparti 

• Bevare folkestyret og sørge for at lokalpoliti kken er preget av det folk er 
 opptatt  av.
• Tilpasse utgift ene ti l et realisti sk inntektsgrunnlag, i størst mulig grad uten å  
 svekke tjenesteti lbudet.
• Arbeide for at Rindal skal bestå som egen kommune. Men vil ha en løpende  
 vurdering ut fra storti ngsvedtak og økonomiske rammevilkår.
• Arbeide for at våre elever får gå på videregående skole som er nærmest oss, 
 så som Surnadal, Meldal, Orkdal. Uavhengig av kommune og fylkesgrense. 
• Sikre vår ti lhørighet ti l St. Olavs Hospital! 
• Støtt e opp om forebyggende helsearbeid og prioritere ti ltak som fremmer slikt  
 arbeid.
• Gi gode omsorgsti lbud som skaper trygghet og trivsel, ti lpasset den enkelte.
• Sikre fremdrift  i helse og omsorgsplanen. Starte byggeprosess når planverket  
 er klart.
• Opprett holde SFO og barnehage ved Øvre Rindal.
• Skape en skole med gode læringsmiljø, trivsel og trygghet, uten mobbing. 
• At kommunen skal være en akti v medspiller for næringslivet i bygda.
• Sørge for å gi gode oppvekstsvilkår ti l barn og ungdom
• Sørge for varierte boalternati v.
• Arbeide for et rikt kulturliv og støtt e frivillighet og dugnadsånd.
• Forvalte kulturlandskapet i et samarbeid mellom landbruk, kultur og miljø.
• Jobbe for god infrastruktur og gode off entlige tjenester. Dett e er avgjørende  
 for utvikling av næringsliv og for bosetti  ng og trivsel.
• Være en pådriver for omklassifi sering og opprusti ng av F 65.

Rindal Senterparti  vil...
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Vi oppfordrer deg ti l å bruke stemmerett en 14.9
Forhåndsstemmegivning 1.7-11.9. Se info på rindal.kommune.no

1. Ola T. Heggem  2. Pett er Andreas A. Baalsrud 
3. Kirsti  Barbo Landsem    4. Betti  na Røen Helgetun 
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