
GRØNDERPARTIET PÅ FROSTA 
Vi vil:


• Opprette kHotell

• Etablere nye næringsareal

• Øke reiselivsnæringen


Grønder = er en fellesbetegnelse på grønn og bærekraftig næringsvirksomhet i all 
hovedsak knyttet til mat og landbruk, skapt og drevet av entreprenører og gründere 
rundt om i det ganske land. Frosta flommer over av fremragende grøndere. 

Vil vil etablere et kHotell som tilbyr utleie av kontorer for kort  eller fast basis. Vi tror 
dette kan være et fint supplement til næringslivet her.


Vi vil ha en offensiv og grønn næringspolitikk på Frosta. Gjennom å etablere nye 
næringsareal vil vi legge til rette for at nye bedrifter får etablere seg her samtidig 
som vi kan ivareta de eksisterende.


Vi vil satse på nye og innovative løsninger innen reiselivsnæringen. Inspirert av den 
historiske kulturarven og blikket rettet mot fremtiden.




VELFUNGERENDE GRØNNE 
TRANSPORTLØSNINGER 

Vi vil prioritere:

• Fylkesvei 753 mellom Frosta og Åsen opprustes til «gulstripestandard»

• Gang- og sykkelvei ut fra Frosta skole 4 km i de 5 hovedretningene


Vil vil øke trafikksikkerheten ved å bedre veien inn til bygda vår og ved å skape en 
trygg skolevei for de myke trafikantene.




KOMMUNESAMMENSLÅING 
Vil vil 


• arbeide for en kommunesammenslåing


Vi vil sikre større og bedre fagmiljøer i Frosta kommune gjennom en 
kommunesammenslåing. Vi vil med dette sikre kvaliteten på de kommunale 
tjenestene for fremtiden.


Vi tror det også kan gi stordriftsfordeler og effektivisering som kan gi økonomiske 
besparelser.




BOLYST 
DET ER ALT FOR FÅ FROSTINGER I 

VERDEN 

Vi vil:


• Videreutvikle frivillighetssentralen

• Videreutvikle ungdomsklubben

• ha økt voksentetthet i skolen

• rullerende barnehageopptak

• gjennomføre utbygging av parken i sentrum SNAREST!

• redusere eiendomsskatten


Vi vil videreutvikle frivillighetssentralen til å omfatte alle i bygda vår. Dette kan bli et 
sted hvor vi samler kunnskap, koordinerer og samarbeider.


Vi vil videreutvikle ungdomsklubben i samarbeid med ungdommene selv.


Vi vil ha et fokus på økt voksentetthet i skolen. Samtidig vil vi ha et rullerende 
barnehageopptak. 


Vi vil ferdigstille parken i sentrum så raskt som mulig.


Vi vil redusere eiendomsskatten uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten på 
tjenestetilbudet i kommunen.


Vi vil ha et skifte i den politiske ledelsen i Frosta. Frosta Venstre ønsker å være 
ledende i denne endringen.
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