
Tverrpolitisk liste, Kåre Sæter og resirkulering 
Resirkulert han også? Synd er Kreativ lesing kan oppfattes som både van- mulig å innfri så mange den 
det at han ikke synes at han Slagordet som preger hele skelig og kjedelig, og består første tiden. Her er v i  noe 
har fått følge av øket visdom i programmet vårt er JA T I L  av langt mer enn bare å øke mindre frimodige enn flere av 
takt med alderen. Men der tror EIN ANSVARLEG POLITIKK skatter og avgifter. Det er her de politiske partiene. Likevel 
jeg han er litt for beskjeden. I GISKE. Sæter tolker dette til utfordringen for Giske ligger. viser programmet vårt at v i  

Vi på Tverrpolitisk liste for at TLG vil at Giske skal bli ei Uten disponible økonomiske har ambisjoner på alle viktige 
Giske (TLG) som er på Sæters nei kommune. Det han trolig rammer blir det vanskelig å områder. 
alder, og enda litt til, opplever blander sammen, er at TLG er innfri særlig mange av parti- Det skal skje mye i kom-
det annerledes. Kanskje har villig til å si nei til tiltak det enes løfter. Driftsnivået i Giske munen også i kommende 
vi urealistisk høye tanker om ikke finnes økonomisk grunn- innebærer et årlig underskudd periode, selv om de økono-
egen kapasitet og kunnskap, lag for, ulikt hva mange i det på minst 10-15 mill. kr. Slik miske utfordringene er større 
men vi  opplever at livserfa- sittende kommunestyret har kan det ikke fortsette. Kom- enn noen gang. Det vil være 
ring, erfaring fra politikk og praktisert. munen har lånt mer penger avgjørende at alle partier og 
næringsliv, og mye annen Sæter har fått med seg min enn noen annen norsk kom- kandidater arbeidet sammen 
erfaring, har hjulpet på både interesse for boligbyggingen i mune i forhold til inntektene. og trekker i lag. Partipolitikk 
visdom og forstand. Sammen kommunen, særlig på Vaider- Det er også lånt penger til kan være viktig også i en li-

KOLBIØRN RØRSTAD med en intens interesse for øya. Han tror visst at jeg ikke drift. Privatpersoner med slik ten kommune, men i dagens 
3. kandidat på Tverrpolitisk liste for Giske kommunes innbyggere og vil ha utbygging, bortsett frct bruk av penger møter vi  gjerne situasjon for Giske er det lo-

kommunens utvikling, gir villaer på 2 måls-tomter for de i Luksusfellen på tv. kaipolitikk og realiteter som 

> Jeg har alltid likt å lese dette oss et fantastisk utgangs- med tykk lommebok. Hverken I arbeidet med å ta økono- er viktigst. 
.... Kåre Sæters skriverier. punkt for å være med på den jeg eller andre TLG-kandidater miske og driftsmessige grep, Det er legitimt av Kåre 
at Han har en humoristisk dugnaden som er helt nødven- har sagt noe slikt. Dette bare kan Sæter få rett i at represen- Sæter å mene om T L G  det ro dig for å gjenskape handlefri- fri fantasi fra Sæter. tantene fra TLG må prioritere han gjør, at vi gamle kanskje snert som jeg misunner het og vekstmuligheter i Giske. Mange, også utenom TLG, strengt mellom gode tiltak, og er for gamle, og at v i  ikke re-ham. Jeg både smilte På lista vår er det to kan- er kritisk til mye av byggingen kanskje til og med si nei. Dette presenterer noe nytt. Så langt .., og humret da jeg leste didater fra det sittende kom- som har skjedd de siste årene. kan likevel samsvare godt med jeg vet har han ikke intervjuetkommentaren hans i munestyret. Tre kandidater Det må det være lov å mene, å si JA T IL  EIN ANSVARLEG en eneste av kandidatene på Øy-Blikk 20.8. til inn- har vært med i kommune- uten å bli beskylt for ikke å ville POLITIKK I GISKE på lang sikt. TLGs liste. Dermed vet han legget mitt om kommu- styret tidligere. Mange av bygge noe som helst. Selvsagt ingen ting om kandidatenes 
neø1<onomi og utbygging på kandidatene har vært med i må det bygges, både for unge Ønskeliste og meninger og standpunkt, Valderøya. ulike kommunale styrer, råd og gamle. Det er ikke volum samarbeid utover det som står i program-Ved hjelp av tilføyelser og og utvalg. Det er åtte kvinner som har vært temaet, men Giske Kommune er ein god met. Det er dette programmet, unnlatelser, ved å lese det som på lista, nest høyest andel av måten det har blitt bygget på. kommune å bu i, med eit godt kandidatenes bakgrunn og ikke er skrevet og tillegge meg alle listene i Giske. De fleste Derfor foreslår vi en kort tenke- tenestetilbod for dei fleste. Til- kvalifikasjoner, og deres vilje uttalelser jeg ikke har gitt, og kandidatene er i yrkesaktiv pause før videre utbygging, slik høvet mellom kommunen og til å arbeide for kommunens meninger jeg ikke har, får han alder, og de yngre er også bra at kommunestyret og vi alle innbyggjarane er ope og godt, beste, som er grunnlaget for en morsom snert.pårkommen- representert. Dette omtaler kan få tenke en gang til. Og ta og innbyggjarane trivst godt i velgernes valg. 
taren. Sæter som lista for "eldre lærdom av feila som er gjort. kommunen. Jeg synes ikke Sæter traff 

Resirkulerte politikere herrer som gjeme vil  ha ein Slik innledes TLGs pro- så godt med kommentaren 
ekstrarunde i kommunesty- Økonomi gram. Slik vil v i  fortsatt ha det. sin. De fleste velgerne klarer Sæter har selv vært en aktiv og ret". Ikke akkurat innertier Sæter nevnte ikke økonomi Vi har derfor ei lang liste for nok å løfte blikket litt høyere engasjert politiker gjennom fra Sæter, men det kunne ha med ett ord i kommentaren hva vi  ønsker for innbyggerne. enn det han gjorde her. Men mange år, bl.a. var han kan- vært et morsomt poeng om sin. Det er ganske talende, V i  har ikke gitt så mange morsom var den, i alle fall didat for Ap ved valget i 1983. det hadde vært sant. men ikke uventet. Økonomi løfter, for v i  ser at det ikke er litt. 


