
Lillesand Venstre

Ta vare på Lillesand
og framtiden.



Vi skal holde orden på 
økonomien i Lillesand.
Venstre tar ansvar, også for 
den utfordrende økonomiske 
situasjonen kommunen er inne i. 
Vi har ikke vært med å styre de 
siste fire årene, men det viktigste 
for å sikre gode tjenester er 
god økonomistyring. Vi vil ikke 
være med på vedtak som gjør at 
økonomien kommer ut av kontroll. 
Når vi får råd, vil vi prioritere å 
gjennomføre vårt program etter 
hvert som økonomien tillater det.
 
 

Det er behov for en kursendring i Lillesand. Vi må 
skape en grønnere kommune, vi må få en bærekraftig 
økonomi og vi må gjøre det enda bedre å vokse opp i 
Lillesand. 

venstre.no/lillesand
facebook.com/lillesandvenstre

Vi skal ta vare på klimaet 
og bedre miljøet. 
Klimautslippene er vår tids største 
miljøutfordring, og reduksjon av 
utslipp er også et lokalt ansvar. 
Vi har blitt nedstemt av flertallet 
år etter år, når vi har lagt fram 
gode og kostnadseffektive forslag 
som gir reduserte utslipp. Våre 
innbyggere har rett til ren luft, 
rent vann og tilgang på gode og 
sammenhengende friområder. 
Venstre er miljøpartiet. Vi står for 
en offensiv miljøpolitikk

Vi tar ansvar.



Vi skal satse tungt 
på framtidens  
generasjoner.

Barn som vokser opp i 
Lillesand skal møte barne-
hager og skoler med høy 
kvalitet. Det krever lærere 
som får lov til å være 
lærere, og som får 
mulighet til faglig påfyll. 
Barn er ulike, men har alle 
krav på å møte en skole 
som gir dem mulighet til å 
utnytte sitt potensiale.

En stemme til Venstre er 
en stemme for å ta vare 
på Lillesand og framtiden. 
Våre dyktige kandidater 
er klare til å ta fatt på den 
utfordrende og viktige 
oppgaven med å utvikle 
Lillesand videre. 

Godt valg!

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat

“Venstres lag 
er godt rustet 
til å ta fatt 
på de store 
oppgavene”



For et liberalt parti er 
mennesker viktigere 
enn systemer. Alle må 
få mulighet til å bruke 
sine evner til beste for 
seg selv og samfunnet. 
Derfor setter Venstre folk 
først. 

Vekst med vett. 
Folks engasjement er en ressurs 
når vi skal lage gode og langsiktige 
planer. For å sikre åpenhet og del-
takelse vil Venstre ha utviklings-
prosesser hvor folk får delta og 
forme utviklingen. De gode løsnin-
gene som skal tåle tidens tann må 
vi finne i felleskap. 

Venstre vil:
 ✔ Føre en forsiktig fortetting-

spolitikk og unngå unødvendige 
konflikter mellom innbyggere og 
utbyggere

 ✔ La Kokkenes utvikles over tid, 
i påvente av gode løsninger til 
beste for framtidige 
generasjoner

 ✔ Ta vare på dagens særpreg av 
Høvåg, Justøya og Flørenes

 ✔ Være positive til en ny og litt 
større kommune som ivaretar 
lokaldemokratiet og gir innbyg-
gerne bedre tjenester

Et grønnere Lillesand.
En kommune som går i front vil 
være best rustet til å møte mor-
gendagen. Lillesand har altfor 
lenge nedprioritert vår tids største 
utfordring - klimaendringene. 
Lillesand trenger et grønt skifte 
slik at vi tar våre på kommende 
generasjoners mulighet for gode 
livsvilkår. 

Venstre vil:
 ✔ Bli en klimanøytral kommune
 ✔ Starte en offensiv sykkelsatsing
 ✔ Samle bilene i parkeringshus i 

sentrum
 ✔ Sikre enda flere friområder

Lettere å skape 
arbeidsplasser.
Om neste generasjon skal ha et like 
trygt og godt arbeidsmarked som 
oss, må vi legge til rette for dem 
som vil skape nye arbeidsplasser 
nå.

Venstre vil:
 ✔ Styrke kontakten med univer-

sitetet for å tiltrekke oss kom-
petanse og nyetableringer

 ✔ Etablere næringspolitisk utvalg
 ✔ Ha flere nyetableringer in-

nen industri og produksjon 
som bidrar med arbeidsplasser 
og bidrar positivt kultur- og 
miljømessig.

Vi setter folk først.



Den kreative kommunen.
Et mangfoldig og bredt kulturtilbud 
skaper større valgfrihet for den en-
kelte og er med på å bidra til bedre 
livskvalitet i hverdagen.

Venstre vil:
 ✔ Prioritere støtte til frivillige lag, 

foreninger og organisasjoner 
innenfor kultur og idrett

 ✔ Sikre etablering av kultursenter 
på Gamle Møglestu

 ✔ Utvide og forbedre tilretteleg-
gingen for uorganisert kultur-
aktivitet 

Hjelp når du trenger det.
Mange eldre har god helse og kan 
leve et godt og aktivt liv. Det er 
viktig at kommunen tar  vare på 

den ressursen som disse repre-
senterer. Alle som trenger pleie og 
omsorg skal få et tilbud som holder 
høy kvalitet og som i større grad 
fanger opp at eldre mennesker har 
ulike ønsker og behov. 

Venstre vil:
 ✔ Øke tilbudet av aktiviteter 

til eldre, og gi tilbud om å 
fortsette med hobbyer og 
fritidssysler de kjenner

 ✔ Bygge ut hjemmetjenestene 
slik at alle som ønsker det kan 
bo hjemme så lenge som mulig

 ✔ Ta i bruk ny teknologi, slik at 
helsepersonell kan bruke mest 
mulig tid på gi omsorg.

 ✔ Fjerne tiggeforbudet.



Barns bakgrunn skal ikke 
avgjøre framtiden deres. 
Derfor vil vi satse på de 
som jobber tettest med 
barn og gi et løft til barn i 
lavinntekstfamilier.

Barn må både utfordres og få tillit 
for å utvikle seg, slik at de kan 
tilegne seg kunnskap. Samtidig må 
vi sørge for at barnehage, skole, 
helsetjenester og fritidstilbud 
legger til rette for en trygg og god 
oppvekst for alle barn.

Venstre vil:
 ✔ Styrke kompetansehevingen til 

lærere, men også gi tilsvarende 
tilbud til faglært og ufaglært 
personell i barnehagen

 ✔ Styrke ungdomsrådet og la  
ungdomsrådet forvalte midler

 ✔ Bedre bemanningen i barne-
hagen og innføre rullerende 
opptak

 ✔ Innføre søskenmoderasjon på 
tvers av SFO/barnehage, og 
gi aktivitetskort til barn fra 
lavinntektsfamilier

 ✔ Styrke helsesøster- og  
rådgivningstjenesten

 ✔ Opprettholde ungdomstrinnet 
i Høvåg og barnetrinnet ved 
Brentemoen skole

Trygt og godt å vokse 
opp i Lillesand.

Eivind Vallesverd
Ungdomskandidat



Husk fylkestingsvalget 
Stem Venstre.
Venstre vil kjempe 
Lillesand sin sak også 
på fylkestinget. Lillesand 
trenger et sterkt Venstre 
på fylkestinget og 
Venstre trenger din 
stemme.

Et grønt og varmt Aust-
Agder
For Venstre vil det viktigste alltid 
være å gi folk muligheten til å leve 
det livet de ønsker. Gjennom en 
god skole, en varm sosialpolitikk 
og en ambisiøs miljøpolitikk sikrer 
Venstre frihet og muligheter til alle, 
også til fremtidige generasjoner.

Venstre vil:

 ✔ Skape en skole tilpasset den 
enkelte elev. Med mer tillit til 
både elever og lærere.

 ✔ Gi mer velferd til dem som 
trenger det aller mest.

 ✔ Sørge for at Aust-Agder fører 
en miljøpolitikk som gjør det 
lettere for folk å ta grønne valg.

 ✔ Sikre et bredt og spennende 
kulturliv i Aust-Agder.

Fra venstre: Jan Kløvstad, Kathrin 
Pabst, Jacob Handegard og Sara 
Sægrov Ruud.

Våre kandidater:
1. Sara Sægrov Ruud, Risør (1972) 
2. Jan Kløvstad, Arendal (1956)
3. Kathrin Pabst, Grimstad (1971) 
4. Jacob Handegard, Arendal 
(1995)
5. Petter N. Toldnæs, Lillesand 
(1978)

Du finner vårt program og resten 
av lista  til fylkestingsvalget på vår 
nettside:

venstre.no/agder



Venstres kandidater i Lillesand
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1. Petter N. Toldnæs (1978)
Sentrum
Kommunikasjonsansv. og 
landsstyremedlem med 
lang politisk erfaring.

venstre.no/lillesand

Les mer om vår politikk og våre 
kandidater på våre nettsider.

2. Signe Idsøe Røed (1972)
Sentrum
Bibliotekar og brennende 
engasjert i miljø- og  
klimaspørsmål.

3. Jan H. Kjøstvedt (1968)
Høvåg
Lærer og møtende vara-
representant i inneværende 
periode.

4. Beate Andreassen (1974)
Sentrum
Leder for servicetorget på 
UiA og medlem av kom-
munestrukturutvalget.

5. Espen Hovde (1980)
Kaldvell
Branningeniør og opptatt 
av økonomi, bærekraftig 
utvikling og miljø.

6. Nora Rønnevig (1984)
Sentrum
Er med på drive Smaal, og er 
aktivt engasjert i kulturliv i 
og utenfor Lillesand.

7. Bjørn D. Solberg (1944)
Justøya
Mangeårig konsulent og 
ledererfaring fra reiseliv
og rådgivning. 

8. Agnethe Rislå (1979)
Kjerlingland
Gründer og opptatt av 
næringsspørsmål og miljø.

9. Bjørnar Heldal (1976)
Østre Vallesverd
Prosjektleder, manager, 
gründer og festivalgeneral. 

10. Hilde Gro Hummervoll (1961) - Høvåg
11. Jarle Langeland (1986)
12. Helga Rosenberg (1964)
13. Atle Slotnes (1967)
14. Natasja Smits (1969)
15. Ingvild Ruhaven (1975)
16. Trond Are Gjone (1969)
17. Cecilie Thunem-Saanum (1972)
18. Bjørg Gustavsen (1975)
19. Eivind Vallesverd (1995)
20. Alexander Iversen (1977)
21. Inger Marie Moi (1976)
22. Kristine Vestøl (1983)
23. Anke Degelmann (1967)
24. Nicolai S. Løvdal (1976)
25. Else Rønnevig (1940)


