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Lund Venstre vil skape en handlekraftig kommune
som flere har lyst til å besøke, bosette seg i
og drive næring i.

Kommuner som lykkes skaper
felles engasjement og kultur for å
tørre. De etablerer åpne,
inkluderende møteplasser og
bygger fasiliteter som tiltrekker
seg både fastboende og
besøkende.

Vi ønsker at vår kommune skal se
de små detaljene som gjør en
forskjell for trivsel og humør, men
samtidig ha fokus på en helhetlig
og planmessig utvikling.

Venstre er initiativtaker
og den sterkeste pådriveren for å
utvikle nye muligheter i Lund.

Venstre vil ha:

✔ Levende bygder og et kraftfullt 
kommunesentrum
✔ Gode oppvekstsvilkårfor barn og 
unge

✔ God folkehelse og trygghet for 
alle - og kvalifisert hjelp når du 
trenger det

✔ En aktiv og målrettet 
næringspolitikk der reiseliv, landbruk 
og nyetablerere blir viktigere

✔ Gode kulturtilbud, sterk 
frivillighet og levende friluftsliv

Vi skal videre!
Stem Venstre ved
kommunevalget i Lund 2019.

Bodil Heskestad
2. kandidat

John Arvid Eik
Ordførerkandidat



Vi vil skape liv i bygdene.
Levende bygder innebærer aktivitet, trivsel og
muligheter for alle til å ta del i samfunnslivet.

Venstre vil investere i Moi sentrum
som hele kommunens naturlige
samlingspunkt. Lund trenger et mer
kraftfullt sentrum med et
levedyktig handels-, kultur- og
servicetilbud - et sted man har lyst
å komme til og bli værende,

Venstre vil:

✔ styrke kulturtilbudet og stimulere 
til et høyere aktivitetsnivå
✔ kreve flere urbane kvaliteter og 
trivelige omgivelser

✔ bygge leke- og aktivitetspark 
for flere aldersgrupper i Moi 
sentrum

✔ skape gode, kveldsåpne 
møteplasser

✔ skilte turløyper og attraksjoner 
med utgangspunkt i Moi sentrum -
og bygdesenterne rundt

Det er en oppskrift på god
folkehelse, og peker på en god
oppvekst og en rik alderdom i
bygder med god infrastruktur.

Kulturliv, idrett/friluftsliv og
frivilligheten er viktige virkemidler
for å skape aktiveten.

Levende bygder peker også på et
aktivt og variert næringsliv,.

Det skal skapes nye idéer som lager
mer liv, og verdier som sikrer at vi
kan ta vare på det vi har.

Venstre vil sikre gode rammevilkår
og medbestemmelse for ildsjelene i
bygdelagene i
investeringsprosjekter og tiltak for
hverdagstrivelsen.

Levende bygder
og et sterkere
kommunesentrum.



Barns trygghet, trivsel og 
utviklingsmuligheter er vesentlig 
for at hele familien skal trives i 
Lund.

Vi må satse videre på høyere 
fagkompetanse og gode 
hjelpemidler i skole og barnehage. 
Mobbing må fortsatt tas på alvor. 
Det må være trygt å ferdes, og 
enkelt å komme til og fra.

Vi må bygge lekearealer og 
samlingssteder som de unge har 
lyst til å bruke.

Vi i Venstre ser også at barn og 
unge er forskjellige. Noen ønsker å 
stimulere kunnskap og kreativitet, 
andre vil synge eller utfolde seg 
fysisk. Andre vil bare ha et 
samlingsted der de er seg selv.

Venstre vil sikre et mangfoldig 
fritidstilbud som alle har mulighet 
til å ta del i, uavhengig av bosted, 
bakgrunn og livssyn.

Venstre vil:

✔ Satse videre på høyere kvalitet i
skoler og barnehager

✔ Fortsette innsatsen mot mobbing
i skole og barnehager

✔ Bruke midler på et
vedlikeholdsløft for alle lekeplasser

✔ Sikre trafikkfarlige veger,
etablere bedre belysning og gode
stier der barn ferdes

✔ Gang- og sykkelsti må forlenges
fra Lund ungdomsskole til Lundheim
folkehøgskole

✔ Etablere aktivitets- og lekepark i
Moi sentrum

✔ Stimulere til at fritidstilbud er
mangfoldig og tilgjengelig for alle

✔ Sikre kveldsåpne langåpne
samlingssteder for ungdom

✔ Jobbe for fleksible løsninger for
kollektivtransport når du trenger
det, f.eks. Kolumbus sin «Hent meg»

✔ Jobbe for å forlenge Jærbanen
og lokaltoget til Ualand og Moi

Venstre vil
gjøre det
trygt og godt
å vokse opp



- og bli
gammel
i Lund.

God folkehelse - og kvalifisert
hjelp når du trenger det.

God folkehelse er summen av små
og store forebyggende tiltak for
alle aldersgrupper.

Lund Venstre vil sette fokus på
tiltak for god fysisk og psykisk
helse.

At alle har muligheter for å komme
seg ut på tur i nærmiljøet, i naturen
og til sentrum for å treffe andre
mennesker er spesielt viktig for
oss.

Når helsa likevel ikke er god, skal
du få kvalifisert hjelp. Hjemme
når det er ønskelig eller mulig,
eller på et trivelig
livsgledesykehjem når det er
nødvendig.

Venstre vil ha:

✔ åpne og lett tilgjengelige 
sosiale møteplasser i sentrum og i 
boområdene

✔ grøntområder og enkle turer 
med attraktive turmål som er 
tilgjengelig fra boligområdene og 
sentrum

✔ flere aktiviter og 
arrangementer i sentrum, som 
øker sjansen for spontane sosiale 
møter

✔ flere og bedre gang- og 
sykkelveier

✔ godt tilrettelagte trim-, sykkel- 
og skiløyper, grillområder og 
gapahuker

✔ økt aktivitet og gode 
transportløsninger for eldre, for at 
flest mulig kan «Leve livet 
hjemme» og ta del i samfunnslivet

✔ god eldreomsorg med aktiv 
hjemmetjeneste hele døgnet

✔ «Livsgledesykehjem"!

✔ mer velferdsteknologi og 
effektiv innsats



Venstre gjør mer for
fritidstilbud, kulturliv
og frivillighet.
Bodil Heskestad
2. kandidat

”

Kultur, idrett og engasjement i
fritida fremmer livskvalitet og
menneskelig vekst.
Det bidrar til utvikling av
kreativitet og skaperkraft.
Frivillig innsats i kultur og idrett
bidrar sterkt til et bredt og
mangfoldig kulturtilbud.

I Lund Venstre brenner vi for bedre
vilkår for ildsjelene.
Sammen vil vi sikre at alle
Lunddøler kan bedrive
engasjerende fritidsaktiviteter,
både på egenhånd og organisert i
klubber og lag.

Vi er også opptatt at det skal bli
lettere å arrangere noe. Kommunen
skal spille på lag!

Lund Venstre vil skape bedre
vilkår for ildsjelene.

Venstre vil:

✔ Gi bedre rammevilkår for frivillige
aktører gjennom gode
støtteordninger

✔ Tilrettelegge flere områder og
anlegg for uorganisert aktivitet og
lek

✔ Sikre at egenorganisert idrett har
tilgang til offentlig finansierte
anlegg.

✔ Belønne aktører som skaper liv i 
sentrumsgatene!

✔ Lage ordninger for råd, hjelp og 
utstyrslån til frivillige lag og 
foreninger

✔ Gjøre det enklere å arrangere
f.eks konserter, stevner og 
mesterskap i kommunale anlegg og 
områder

✔ Frivillige og kommersielle 
kulturaktører med lokal tilknytning 
kan søke tilskudd til arrangementer 
på lik linje. Det er lov å ta betalt for 
kvalitet!



Trevareindustrien og den fornybare
råvaren har alltid vært viktig for
Lund - og må fortsatt være sentral.
Men vi må også fornye oss i Lund
for å være levedyktige.

Venstre vil satse hardt på ny
verdiskapning og arbeidsplasser på
4 konkrete områder:

✔ Landbruk og matforedling

✔ Reiseliv, spesielt knyttet til 
Lundevann og Siravassdraget

✔ Nisjeproduksjon tuftet på lokal 
håndverkstradisjon

✔ Teknologibedrifter som utfyller og 
styrker eksisterende industri

Disse vil gå hånd i hånd, og vil
styrke hverandre.

Men det vil koste. Lund Venstre
mener vi må våge å investere i
virkemidler for framtida.

I Lund mener vi også det er riktig å
legge nærings- og
reisemålsutvikling til en egen
organisasjon som kan samarbeide
tett med kommuner, tomteselskap
og øvrig næringsliv.

Venstre vil blant annet:

✔ Bygge forbindelse fra Elve til 
Åna-Sira

✔ Etablere laksetrapp til 
Lundevann

✔ Etablere nasjonalt 
brunbiesenter i Lund

✔ Ha tettere samarbeid med 
omliggende kommuner og Magma 
Geopark

✔ Gi aktiv hjelp og rådgivning, og 
stimulere til samarbeid om 
etableringer i de fire næringene

✔ Jobbe for gjestgiveri, gode
turistfasiliteter, god skilting og
gjestebrygge i Moi sentrum

✔ Jobbe for flere ambisiøse,
strategiske prosjekter knyttet til
trevare og teknologi

✔ Forankre landbruk og reiseliv
som fullverdige “næringer” i
politisk og kommunal
sammenheng

✔ Satse på økt lokal
verdiskaping gjennom mer lokal
foredling i skog- og landbruk

I vakre, frodige Lund
må næringsutvikling
utnytte og spille på lag
med våre naturgitte
forutsetninger.



Venstre sine kandidater i Lund

1. John Arvid Eik
(1983, Hovsherad ) er Venstres
ordførerkandidat. Han er bonde,
pådriver for laksetrapp, og har et brennende
engasjement for hele kommunen.
Sitter i Venstres nasjonale distriktspolitiske
utvalg.

(1952, Ualand) er bygdenes
og frivillighetens
frontkjemper. Lang erfaring
fra kommuneadministrasjon
og idrettstyrer.

5. Mariann Tjørn
1981, Heskestad

6. Anders Mydland,
1980, Moi

7. Belle Tial Tha Par Van Hmun,
1994, Moi

8. Harald Jåsund,
1990, Hovsherad

9. Anne Sofie Hansen,
1965, Moi

10. Nina Marie Vik,
1982, Ualand

11. Ole Jacob Seljen Henden,
1993, Moi

12. Rolf Inge Tønnesen Moi,
1958, Moi

13. Ole Hagbart Grødum,
1972, Hovsherad

14. Heidi Mageland Eik,
1984, Hovsherad

15. René Moen,
1987, Hovsherad

16. BorgnyEik,
1954, Hovsherad

venstre.no/lund

Les mer om vår politikk og våre kandidater på
våre nettsider eller finn oss på Facebook.

3. Melvin Stene
(1988, Moi) er elektriker og
småbarnspappa. Han brenner
spesielt for trygge oppvekst-
vilkår og gode omsorgstilbud.

4. Tommy Eik
(1981, Hovsherad) er fag-
arbeider i PNM-etaten og
nestleder i oppvekst- og
kulturutvalget.
Engasjert i gode lærevilkår og
kvalifiserte lærere i alle trinn

2. Bodil Heskeskad




