
fremtida.På lag med 

Sande og Holmestrand 



Holmestrandskolen bør 
skape mennesker som er 
forberedt på fremtiden.
Alexander Johnsen
4. kandidat, Sande og Holmestrand

”

En trygg og raus kommune.



En trygg og raus kommune.

Vi vil:

4 styrke tilbudet for psykisk helse og øke trivselen i skolen

4 gi barn og unge i kommunen et mer variert kulturtilbud

4 stimulere kommunen til å opprette flere lærlingplasser

4 ha et levende kulturminnevern med øremerkede bevilgninger

venstre.no/skole

Gode lokalsamfunn bygges på grasrota. Derfor skal vi satse på 
en mer sosialt orientert skole som ser elevene våre, et levende 
kulturmangfold og slippe alle gode krefter til i hverdagen.

Skolen må være en positiv drivkraft i elevens hverdag, både i og etter 
skoletid. Det handler om å fange opp de som sliter ved å ha et bedre 
psykisk helsetilbud, men samtidig sette inn ressurser slik at elevene kan 
få et tryggere skolemiljø og mer variert kulturtilbud på fritiden. Den nye 
kommunen har også en rik lokalkultur som vi kan være stolt av, og som 
vi må formidle og bevare for fremtiden. Å løfte frem frivilligheten gjør at 
vi kan skape god sameksistens i lokalmiljøene våre, og legge til rette for 
bedre velferd og integrering.



Mer livskvalitet og 
bærekraft.

Vi vedkjenner oss klimakrisen og innsatsen må starte i 
lokalmiljøet. Derfor skal vi jobbe for flere klimavennlige 
løsninger i naturen, samferdselen og landbruket.

venstre.no/miljo

Vi vil:

4 bygge ut og gjøre gang-, sykkel- og kyststi-nettet mer 
sammenhengende

4 styrke kontinuerlige miljøverntiltak både i strandsonen 
og under vann

4 tilrettelegge for et mer bærekraftig landbruk i kommunen

4 ha en styrt avvikling av deponi på Langøya og øke fokus på 
gjenvinning

Kommunen skal ta sin del av ansvaret sammen med innbyggerne 
i målet om å skape bedre livskvalitet. Det handler blant annet om 
å stimulere til mer sykkel og gange, kollektivtrafikk, bærekraftig 
produksjon, og samtidig iverksette tiltak slik at kystområdene holdes 
rene. I den nye kommunen vil vi også tilrettelegge for mer grønn 
teknologi og miljøvennlig drift i offentlige virksomheter. Dessuten må 
deponiet på Langøya avvikles til fordel for et økt fokus på gjenvinning.



Fremtiden er 
grønn teknologi.
Henning Nilssen
1. kandidat, Sande og Holmestrand

”



Vi bør premiere alle 
som bidrar til grønn 
verdiskaping.
Niclaes Grønneberg Løken
2. kandidat, Sande og Holmestrand

”



Grønne og sosiale løsninger.

Vekst og omsorg skapes ikke uten målrettet politikk. Det 
handler både om å etablere flere grønne arbeidsplasser, men 
også tilrettelegge for at alle får muligheten til et godt liv.

Vi vil:

4 dyrke en næringshage for gründerspirer og styrke grønn 
innovasjon

4 tilrettelegge for mer levende bysentra i Holmestrand, Sande og 
Eidsfoss

4 innføre aktivitetskort for å sikre alle barn et godt fritidstilbud

4 etablere lavterskeltilbud for ungdom som sliter med 
rusavhengighet

venstre.no/arbeid

Vi får en ny kommune med fantastiske muligheter til å skape et grønt 
næringsliv og sette nordfylket på kartet. For å kunne oppnå det må vi 
både gi gründere et forum og økonomiske insentiver til å realisere sine 
gode ideer. Vi vil også jobbe for mer aktive og livlige bysentra. Med 
aktivitetskortet får alle barn tilgang til et godt fritidstilbud. Samtidig 
må vi sørge for at kommunen og ideelle kan yte en verdig rusomsorg, 
og utelate barnebidrag fra beregningsgrunnlaget til sosiale stønader.



Venstres kandidater i Sande og Holmestrand.

1.  Henning Nilssen 
Ordførerkandidat. Serviceleder og hobby-
ølbrygger bosatt i Holmestrand. Brenner 
for mer miljøvennlig samferdsel og en bedre 
velferdspolitikk. 

2. Niclaes Grønneberg Løken 
Nyinnflyttet samfunnsviter 
og kundekonsulent. Brenner 
for å skape flere grønne 
arbeidsplasser og styrke 
frivillighetens innsats.  

venstre.no/holmestrand

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

6. Tone Bahus Rønningen,
Sande
7. Thomas Gran, Sande
8. Lise Margrete Hostvedt 
Hjardar, Hof
9. Marthe Frandsen, 
Holmestrand
10. Øistein Hansen, 
Holmestrand
11. Lill Gustavsen, 
Sande
12. Adrian Hansen, 
Holmestrand
13. Elisabeth Oddene, 
Sande
14. Herulf Johansen, 
Holmestrand
15. Kjersti Holm Rosvoll, 
Sande
16. Per Martin Berg, 
Sande

3. Kim Hjardar 
Lektor med historie og 
vikingfantast bosatt i 
Hof. Brenner for et bedre 
kulturminnevern og levende 
bysentra i kommunene.  

4. Alexander Johnsen 
Videregående elev og 
regissørspire bosatt i Sande. 
Brenner for at barn og unge 
skal få et bedre, samt mer 
variert skole- og kulturtilbud. 

5. Emil Hardersen 
Butikkmedarbeider og 
metalhead bosatt i 
Holmestrand. Brenner for 
enkeltmenneskets frihet 
og et renere lokalmiljø.  


