Skoppum i mitt hjerte
Leserbrev i Gjengangeren 19. august 2015.
Av Anahita Hamedbarghi, Arbeiderpartiet

DET ER snart valg og som politiker
i Arbeiderpartiet og bosatt på
Skoppum har jeg noe på hjerte jeg
ønsker å dele.
Jeg elsker å bo på Skoppum.
La meg fortelle litt om Skoppum. 7
minutter fra Horten torv er Skoppum.
Tettstedet med ca 1500 mennesker.
Varme inkluderende og flotte
mennesker som er stolte av å bo i
Horten kommune.
Skoppum har nærhet til sentrum,
nærhet til sjøen, nærhet til E – 18 og
så har vi jo togstasjon.
SKOPPUM HAR flotte friområder med

skog og utmark og på Adalsborgen
ser vi hele vår flotte kommune i
panorama.

driftsavtalen med idrettslaget som
sørger for drift og vedlikehold av
idrettsanlegget.

Skoppum har nærbutikk, barnehage
og flotte Lysheim skole. Vi har
arbeidskirke med ungdomsklubb
og vi har Borreborg hvor store og
små møtes i bursdager, fester og
juniorklubb.Skoppum velforening gjør
en flott jobb for innbyggerne. Vårt
kjære skolekorps må også nevnes.

• Vi legger til rette for mer næring og
ønsker flere innbyggere velkommen
til Skoppum med utvidelse av antall
byggeklare tomter.

Skoppum har 2 industrifelt som stadig
vokser og vi har boligfelter som også
vokser.
Skoppum idrettslag tilbyr fotball, ski
og turn. Et fantastisk idrettslag med
en frivillighet og ett engasjement
jeg er stolt av å være en del av.
Aktivitetene, idrettsanlegget og
miljøet er viktig å ta vare på.
ARBEIDERPARTIET VIL utvikle
Skoppum videre i tett samarbeide
med Skoppums befolkning. Vi vil
ta vare på lokalmiljøet, ta vare på
frivilligheten og legge til rette for
utvikling og vekst.
• Vi viderefører derfor den viktige

• Lysheim skole fortsetter som 1 – 7
trinn og vi sikrer barnehageplass til
alle som ønsker det.

• Omsorgsboliger og forsterkede
boliger etableres og vi styrker
dialogen med Skoppums befolkning
til beste for alle.
Skoppum er viktig for meg og viktig
for Arbeiderpartiet. La oss sammen
utvikle dette videre.
Med din stemme til Arbeiderpartiet
har Skoppum en viktig røst og et stort
hjerte i kommunestyresalen.

