
På lag medframtida
Flekkefjord Venstre



Folk først!
Ta vare på naturen!

«Vi trenger ikke flere vindmøller 
på land i Flekkefjord kommune, 

eller i Lister!»

Folkestyre der mennesker skal styre og ikke bli styrt?
De kristne, humanitære, nasjonale og kulturelle verdier?
Solidaritet med de svakeste i samfunnet?
Å ta hensyn til miljøet?
Vil du at Flekkefjord skal være en kommune og en 
småby som er inkluderende og levende?

= Da er venstre et godt altenativ for deg!



Forebygge mobbing fra første dag!
Videreutdanning av lærere, barnehagelærere, og ansatte i SFO
Gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO
Flere yrkesgrupper og flere menn i barnehager, skoler 
og skolehelsetjenesten
Trening i sosial kompetanse må integreres i barnehage- 
og skolehverdagen
Økt fokus på bevegelse og sunne måltider i barnehagene 
og skolene
Læring gjennom lek – leken må stå i sentrum
Tilbud om svømmeopplæring til de eldste barna i barne-
hagene, i alle barnehager
Ønske om kommunalt finansiert Polentur for 10.klassinger
Endre ordningen med søskenrabatt i SFO og barnehage
Skal jobbe for desentral barnehage og skolestruktur, noe 
som vil bidra til bosetting i distriktene.

Sikre alle barn rett til en fritidsaktivitet
Utvidede åpningstider på bibliotekene i distriktene
slik at innbyggere på Sira, Gyland og Hidra også 
får en felles møteplass og tilgang til bøker, også 
på kvelden.
Ferdigstillelse av flerbrukshallen på Uenes
Arbeide for å videreutvikle Flekkefjordsbanen
Bidra når innbyggere ønsker å etablere og fornye
nærmiljøanlegg, også på Sira, Gyland og Hidra



Alt starter i barne-
hage og skole

«Barnehagen og skolen er 
fremtidens forsikring»

Ikke flere vindmøller på land i Flekkefjord kommune, 
eller i Lister!
Bedre kollektivtilbud! Lavere pris på månedskort! 
-30% reduksjon
Flere gang- og sykkelstier i hele kommunen!
Sørge for at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- 
eller nullutslippskjøretøy.
Legge til rette for utslippsfrie ferjer
Fortsette med å bedre tilgangen til gode friluftsopplevelser, 
ved tilrettelegging av turområder, turstier og sikring av 
tilgang til strandsonen.
Utarbeide en klima- og miljøplan for kommunen med 
fokus på, barneperspektiv, bygging i tråd med prinsippene 
for grønn by og stedsutvikling, at takflater på offentlige 
bygg, så langt som mulig benyttes til energiproduksjon, 
og at bygg blir energinøytrale eller –positive.
Gjennomføre årlige ryddeaksjoner på strender og i 
andre naturområder

Kommunen vil støtte opp om nystartet Havbrukslinje
ved Flekkefjord videregående skole, og beholde det
fagtilbudet som er i dag
Jobbe for etablering av idrettslinje med kajakk som 
spesialitet
Godt kollektivtilbud for ungdom som vil ta videre-
gående skole i Lister eller i Agder
Flekkefjord Venstre vil jobbe for at desentraliserte 
høyskolestudier blir lagt til Flekkefjord, eller regionen 
Lister, og støtte opp om Teknisk Senter på Uenes



Bedre trafikksikkerheten på fylkesveien gjennom
byen, fra Trolldalen til Svegeskogen; rund-
kjøringer og/eller lysregulering, bedre belysning
ved fotgjengerovergang-er, fartsreduksjon, og
gang og sykkelsti til Svegesko-gen.
Ønsker ikke enveiskjørte gater på Uenes, og vil
tilrettelegge for flere offentlige parkeringsplasser.
Ønsker at Flekkefjord blir sertifisert som 
Trafikksikker-kommune
Vi vil fremdeles jobbe for Hidralandfast

Flekkefjord Venstre vil ha et fremtidsrettet og godt
lokalsykehus med kvalitet, og fortsatt akutt- og føde-
tilbud!
Kommunale boliger og omsorgsboliger plassert i hele 
kommunen
Flekkefjord skal være en god kommune for eldre å 
bo i, og bli en eldre- og demensvennlig kommune



For å opprettholde bosetting og aktivitet i hele 
kommunen, er det viktig å tilrettelegge for primær-
næringene som jordbruk, skogbruk og fiske.
Venstre ønsker økt næringslivsetablering i hele 
kommunen, og vil at det skal være gode forhold for
gründere og ny-etablerere, og det skal være tydelig hva
kommunen kan bidra med.
Støtte og følge opp det etablerte næringslivet i kommunen
Videre utbygging av fiber/bredbånd i hele kommunen.

Gode forhold for grundere 
og nyetablerere!

«Venstre ønsker økt næringslivs-
etablering i kommunen, og det skal

være tydelig hva kommunen 
kan bidra med»



Skal Flekkefjord kommune løse kommende opp-
gaver, mener Venstre at et regionalt samarbeid er
viktig. Satsing på kompetansen og mangfoldet
som finnes i regionen vil også skape vekst og 
utvikling i Flekkefjord.
Bidra til økt turisme i hele kommunen
Vi mener at eiendomsskatt er en usosial skatt 
som på sikt må fjernes!
Arbeide for ny gjennomfartsåre utenom
bykjernen – ny Fv.44!
Videreutvikle området ved 
tollbodbrygga

Ta vare på naturen
«Det handler om dem som 

kommer etter oss....»

Ordførerkandidat Finn Kydland



Les mer om vår politikk og våre 
kandidater på vår nettside 

venstre.no/flekkefjord 
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