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ALLE SKAL MED I ÅRSTAD BYDEL 
 
Årstad Arbeidersamfunn er Arbeiderpartiets lokal-
organisasjon i bydelen. Vi er i opposisjon og kan bare 
love hva vi vil arbeide for. Hva vi får til, avhenger av 
resultatet ved kommunevalget i 2007 og om du støtter 
vårt arbeid.  
 
Arbeidersamfunnet er som en bydel i miniatyr: 
 
-vi har medlemmer som bor på solsiden og folk som bor 
der solen ikke skinner så ofte på gods og gull. 
 
-vi har medlemmer som studerer og som er i jobb.       
Vi  har medlemmer som er pensjonister eller har sett 
bedre dager. Vi har medlemmer og enslige forsørgere 
som håper på en bedre framtid for alle barn i bydelen.  
 
Vi er en del av folket i Årstad, som vil fortsette kampen 
for en bedre bydel og deler arbeiderbevegelsens mål om 
arbeid til alle.  
 
Gjennom vårt lokalprogram vil vi si noe om det vi vil 
jobbe for i årene fremover. Vi ønsker å skape en 
solidarisk bydel, der alle kan være med i utvikling av 
arbeid, velferd og lokaldemokrati. 
 
Vi er klar over at vi kan møte motstand i dette arbeidet, 
og trenger støtte fra alle som deler våre mål. 
 
-kom på folkemøte torsdag 31.mai, kl. 19.00 på Slettebakken skole ! 

Arbeiderpartiet har kommune- og fylkestingprogram som 
grunnlag for arbeidet i valgperioden 2007 - 2011. Vi vil 
arbeide for etablering av nye bydelsstyrer og bl.a. ta 
opp følgende saker: 

 
-støtte til heis i gamle lavblokker 
 
-nærpolitistasjon på Landås. 
 
-bedre leksehjelp og fritidsaktiviteter for barn og unge 
 
-utvidelse av gratis kulturtilbud gjennom nye 
bydelsbibliotek med datarom og leseværelse 
 
-styrke Årstad offentlige Servicesenter gjennom 
etablering av tiltak som sikrer alle langtidsledige    
lønnet arbeid etter 6 måneder. 
 
I 2007 vil vi lage et mer detaljert bydelsprogram, etter 
folkemøter om barn og unges oppvekstvilkår og levekår i 
Årstad. Ta kontakt med Årstad Arbeidersamfunn og våre 
listekandidater. Delta i arbeidet for en bedre bydel.  
 
-husk møte torsdag 31.mai, kl. 19.00 på Slettebakken skole. 
 
Hilsen Frank Mikkelsen, Leder:  Årstad Arbeidersamfunn 

       e-post: frmi@c2i.net 
  

Abdelmajid Jerad   Siw Anita Lien  Pål Hafstad Thorsen    
Telefon:94809747   (listekandidater Bergen bystyre)  


