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På lag med 

Bamble Venstre

Venstres kandidater i Bamble.

1. Line Markussen
- Vi må verne den sårbare. kystsonen og fremme 
en mer bærekraftig og grønn turisme. Kysten er 
Bambles fremste ressurs. Derfor sier vi også klart 
nei  til deponi i Brevik  og under våre fjorder.

2. Dag Yngland
- Vår unike beliggenhet med 
ny E18, ferje til Danmark og 
ny toglinje til Larvik må 
brukes mer aktivt til å lokke 
bedrifter hit.

venstre.no/bamble

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

* 5 Camilla Tangen 

* 6 Stein Jørgen Storø 

* 7 Stian Tangen 

* 8 Ann Helen Storø

* 9 Anne Lene Tangen 

* 10 Robert Dalene 

* 11 Daniela Feistritzer 

* 12 Pål Bernhard Flåten 

* 13 Elisabeth Brudeseth 

* 14 Leif Petter Johansen 

* 15 Kirsti Bingh 

* 16 Thomas Hvalvik 

* 17 Per Kittilsen 

* 18 Emily Roh 

* 19 Helge Tangen Aarflot 

* 20 Jenny Elise Kittelsen 

3. Ingrid Åmlid
- Bamble må få bedre 
kollektivtransport i hele 
kommunen for å bli et 
attraktivt bosted  for unge 
og gamle. 

4. Roger Normann
- La oss reetablere Bamble 
museum, som "paraply" for 
lag og foreninger og skape 
et levende museum i 
samarbeid med frivilligheten 
og næringsliv.et.

Bamble Venstre - er et sosial-
liberalt sentrumsparti med 
miljø, skole og jobb som 
viktigste saker. Vi har sammen 
med Ap og Sp styrt Bamble de 
siste fire årene.



...og ungdommenskepark 
livlig!

Den drømmejobben?
Drømmer du om å skape din egen 
jobb? Men lurer på hvordan? Vi vil 
gjerne ha flere gründere i Bamble.  

Vi vil:
4  Bygge videre på kulturskolen 
og musikktradisjonene i 
Langesund og lage en talentskole.
4  Styrke samarbeidet innen 
turistnæringen og jobbe regionalt  
med kommuner langs Solkysten 
innen øyhopping, sykkelruter og 
overnatting. 
4  Skape gründergarasjer og 
samkjøre  unge med idéer  med 
lokale investorer.. 
4 
4  Få på plass gode
dagsentertilbod
4  St

Det nære og det kjære
Bamble er et godt sted å bo  og 
derfor må vi ta vare på det som er 
bra her. Kulturen, naturen og 
menneskene. 

Vi vil:
4  
4  Samordne og utvikle betre 
tenester innanfor rus og psykiatri
 Bygge fleire bustader for
utleige og sosiale bustadøremål
4  Få på plass gode dagsenter-
tilbod Lag
  Styrke oppfølgingen av veteraner 

4  
4 

Den gode starten
En god skole og utdanning gir 
en god start på livet. Men 
sjansen til å lære mer skal være 
der hele livet.

Vi vil:
4  Gratis barnehage for barn i 
lavinntektsfamilier.
4  Bli foregangskommune innen 
bruk av digitale hjelpemidler for 
barn i alle aldre. 
4 Skolefritidsordningen kan 
prøve ut nye aktiviteter innen 
kunst, kultur og idrett. 
4  Forhindre utenforskap og 
mobbing og gi tidlig hjelp til de 
som faller utenfor. 
4  Skape møteplasser der 
arbeidsledige  og gründere kan 
få hjelp til å starte egen bedrift.
4  Sørge for gode lekeplasser og 
bygge minst en kunstisbane i 
kommunen.

Det grønne alternativet
Venstre var det første 
miljøpartiet og vi er fortsatt 
best på gode løsninger som 
bringer verden videre.

Vi vil:
4  Sikre den sårbare kystsonen 
langs skjærgården vår mot 
utbygging og miljøskader .
4  Redusere bruken av 
engangsgrill og redusere plast i 
sjøen.
4  Fortsette kampen mot  
deponi i Brevik og støtte lokale 
firmaer innen gjenvinning og 
miljøinfo
4  Samordne og utvikle betre 
tenester innanfor rus og
psykiatri
4  Bygge fleire bustader for
utleige og sosiale bustadøremål
4
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Vi gjør byen trivelig...


