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1. kandidat 

 

Nils Erik Syrstad 

57 år, gift, har voksne barn og bor på Holstad. 

Høyskoleutdanning innen landbruksteknikk. Har 

drevet eget gårdsbruk og vært ansatt hos Orkel 

AS i over 30 år. Har det siste året startet to andre 

virksomheter; bioenergi og begravelsesbyrå. 

   

”For meg betyr det å drive med politisk arbeid å 

være engasjert  og  delta i det som skjer i samfun-

net, både lokalt og videre utover. Det er viktig å 

fokusere på ting vi har muligheten til å kunne på-

virke.” 

 

Krf har vært aktiv og konstruktiv  i siste periode —  dette ønsker vi å  videre-

føre også i neste! 

 

Midlertidig bilde! 



 

 

 

For Meldal Krf er det viktig å arbeide for et varmt og inkluderen-
de lokalsamfunn bygd på kristne grunnverdier. 
  
Vi trenger nye arbeidsplasser og flere innbyggere, men vi må 
også ta godt vare på de arbeidsplassene vi har.  
Det trengs et skikkelig løft for å  bedre   vegstandarden i kom-
munen.  
 
Videre ønsker vi et godt ubygd barnehage- og skoletilbud  slik 
at best mulig oppvekst- og lærevilkår sikres. Vi ser det som 
viktig å slå ring om Meldal V gs. slik at  et  bredest mulig tilbud 
for videregående opplæring beholdes i kommunen. 
 
Alle, uansett alder, har krav på en fullverdig helseomsorg tilpas-
set den enkeltes behov. For Krf blir det  viktig gjennom den nye 
helsereformen å sikre  et lokalt, helsetilbud som gir trygghet  for 
alle. Det bør vurderes  en styrking av tilsynslege for de som bor 
i  omsorgsboliger  tilsvarende de som har  sykehjemsplass. 
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Våre viktigste saker for kommende periode: 

 Aktiv næringsutvikling  og økt bosetting 

 Sterkt fokus på  å tilby attraktive tomter etter ønsker og behov 

 En skikkelig opprustining av vegnettet i kommunen, spesielt                              

Resdalsveien 

 Et åpent og inkluderende samfunn bygd på kristne verdier 

 Barnehage til alle  og fokus på enhetsskolen 

 Slå ring om Meldal Videregående skole 

 Et godt utbygd helsetilbud tilpasset den enkeltes behov 

 Interkommunalt samarbeid  med positiv utvikling for Meldal 

 En offensiv kultursatsing som også kan gi avkastning og arbeidsplasser  

 Fortsatt sterk satsing på rusforebyggende arbeid 

 Støtte positivt frivillig arbeid, og gi barn og ungdom sunne fritidsaktiviteter 

 Et sterkt fokus på fornybar energi og  miljø 

 

NB! VI  TRENGER AT ALLE  TAR INITIATIV OG ANSVAR I ET LITE LOKALSAMFUNN. 



Valgliste 

 

 Navn Sted Alder 

 Nils Erik Syrstad Meldal 57 

 Mildrid Hove Gunnes Storås 37 

 Arnt Stene Å 38 

 Kim Terese Furuhaug Løkken 43 

 Torkjell Orre Rye Storås 42 

 Turid Aasbø Ree Meldal 58 

 Arnt Bjørkhaug Storås 48 

 Eldbjørg Muan Meldal 68 

 Ola Bjørkhaug Laksøybygda 63 

 Johanne Stene Løvseth   Meldal 70 

 Arve Bjørkan Storås 64 

 Kjellrun Orre  Storås 79 
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Gjør et fornuftig valg:   

       Stem  
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