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Med Meløy inn i framtida.

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet 
og miljøet. Vi tror på skaperkraft, frivillig innsats, 

dugnadsånd og lokalt selvstyre for å  skape et godt samfunn.

Meløy Venstre sine  kandidater til kom-
munevalet 2019 er nå klare for å gjøre 
Meløy til en enda bedre kommune å 
bo i. En kommune som gir omsorg når 
du treng det, er en god plass å vokse 
opp, og legg til rette for nyskaping, nye 
arbeidsplasser og grønn vekst.
 
Vi skal videre. Stem Venstre ved kom-
munevalget i Meløy 2019.

Omsorg når du treng det 
Det er startet bygging av et nytt 
omsorgssenter på Ørnes. Vall omsorgs-
senter skal utbedres. Vi trenger flere 
omsorgsboliger skal vi kunne gi god 
omsorg i fremtiden til dem som trenger 
det, når de trenger de! 

Vi vil:
 ✔ Sikre at alle med behov for en syke-

hjemsplass får det .
 ✔ Effektivisere tildelingen av kommu-

nens tjenester.
 ✔ At Legekontoret på Engavågen skal 

bestå.
 ✔ Bygge flere omsorgsboliger med 

tilknytning til hjemmetjenesten. 

 
 



Oppvekst 
Meløy er beriket med gode grunn-
skoler og Vidregående skoler. Det skal 
vi fortsette å kjempe for.

Vi vil:
 ✔ Sørge for at eleven får en mer 

omfattende veiledning om vidregå-
ende utdanning.

 ✔ Legge til rette for og rekrutere 
nok utdannede lærere.

 ✔ Vidreføre kompetanseheving av 
lærere ved å legge til rette for permi-
sjon ved vidreutdanning.

 ✔ Ta tilbake de tidligere timesatsene  
og gjenninføre søskenmoderasjon 
mellom skole og SFO.

 ✔ Gi barn og unge et gratis måltid i 
løpet av dagen. 

 ✔ Kreve at kommunens vidregån-
de skole tilbud ikke reduseres men 
opprettholdes. 

Kultur og Idrett
Viktige arenaer for de ulike interess-
ene innbyggerne i Meløy har er det 
viktig å ta vare på og utvikle. 
 
Vi vil:

 ✔ Gi støtte til drift av anlegg som er 
gratis og allment tilgjengelig.

 ✔ Tilby familiepakke til barn og 
unge for å utligne forskjeller i fritids-
tilbud.

 ✔ Oppdatere Amfiet i Glomfjord.
 ✔ Gjenninføre sommerdagan i 

Meløy.
 ✔ Støtte grendelagene og grende-

husene våre.
 ✔ Etablere et kystkulturelt knute-

punkt på fyllinga på Ørnes, som er 
med på å styrke Ørnes som kommu-
nesenter, gjennom økt handel og 
annen næring. 

 
 



” Å ivareta innbyggerne 
og næringslivet i  
Meløy er viktig 
for meg!

Samferdesel og Infrastruktur

Vi vil:
 ✔ Jobbe for fastlandsforbindelse mot 

Rødøy/Ågskardet.
 ✔ Jobbe for miljøvennlig transport i 

Meløy basenget.
 ✔ Rassikre skoleveien mellom Halsa 

og Engavågen.
 ✔ Bygge ut fiber og bredbånd i hele 

Meløy.
 ✔ Legge til rette for mottak og 

desentralisert bosetting av flyktninger i 
kommunen.

Næring

Vi vil:
 ✔ Vidreutvikle Ørnes som region og 

handelssenter.
 ✔ Styrke aktive fiskeri og land-

bruksnæring. Vidreføre støtteordninger.
 ✔ Støtte grundere og små bedrifter.
 ✔ Utytte styrken i næringslivet vi har 

og sørge for at kommunale innkjøp kan 
gjøres lokalt. 

 ✔ Arbeide for et offentlig kai på Ørnes.
 ✔ Jobbe for og legge til rette for 

etablering av høy kompetanse arbeids-
plasser innen privat og offentlig sektor.

Miljø

Vi vil:
 ✔ Revidere og følge opp kommunens 

miljø, energi og klimaplan.
 ✔ Stille stregere krav om energieffikti-

viteten i kommunale bygg.
 ✔ Jobbe for at mer avfall kan sorteres 

og leveres i kommunen.
 ✔ Få på plass sanitær og avfallsbygg i 

nærheten av populære naturområder.
 ✔ Ta vare på naturmangfoldet vårt.
 ✔ Satse på et grønt område i vårt 

kommunesenter.
 ✔ Bygge flere ladestasjoner for el-bil.
 ✔ Legge til rette for landbasert eller 

lukkede mærer i områder hvor det er 
grudig utredet.  
 
 



” Meløy skal være et godt sted å bo og leve 
i. Vil jobbe for å oppfylle lovnadene om en 
flerbrukshall på Engavågen.  

Hallstein Johnsen - Lærer,  Åmøyhamn 
5. kandidat for Meløy Venstre 

” For meg er det viktig at vi har tjenestene 
nært hvor vi bor.  At vi tar vare på den rike 
naturen vi er så heldig å dra nytte av!

Cecilie Hegge -Helsefagarbeider, selvstendig næ-
ringsdrivende, Engavågen 

” Det er viktig at alle inbyggerne i Meløy blir 
prioritert likt. Derfor jobber Venstre for at 
teknologien skal nå frem også til øyene.

Jeff McLean - Bolga 
3. kandidat for Meløy Venstre 

” Vi skal jobbe for en trygg, omsorgsfull og 
fremtidsrettet kommune for innbyggerne 
våre. 

Ida Johnsen - Sykepleier, Halsa  
4. kandidat for Meløy Venstre 

venstre.no/meloy



www.venstre.no/meloy

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

1. Ken Henry Solhaug, (1962), Halsa 

2. Cecilie Hegge, (1984), Engavågen
3. Jeff McLean, (1961), Bolga
4. Ida Johnsen, (1990), Halsa
5. Hallstein Johnsen, (1974), Engavågen
6. Bjørn Sleipnes, (1952), Ørnes
7. Elin Danielsen, (1974), Ågskardet
8. Espen Limstrand, (1990), Ørnes
9. Marita Karlsen, (1985), Engavågen
10. Tormod Bjerkeli, (1949), Glomfjord 
11. Frank Rendal, (1975), Halsa
12. Edvard Elvegård, (1949), Ørnes
13. Ella Lillevåg, (1969), Engvågen
14. Eirik Pedersen, (1975), Halsa

               Vil du gi din stemme til Meløy Venstre 

og være på lag med fremtiden? Et rausere 

mer inkluderende Meløy med Venstre i 

kommunestyret. 

Jeg skal stå på for vårt felles Meløy!

På forhånd tusen takk!

”

 ✔ Meløy Venstres  
       QR- Kode 


