
 

Bamble Venstre  
Valgprogram kommunevalget 2019 

Oppvekst - Den gode starten 
En god skole varer hele livet og sjansen til å lære mer skal være der når du trenger det.


Venstre vil: 
⁃ Fri barnehage for barn i lavinntektsfamilier og sunn og god skolemåltid for barneskolen.

⁃ Prøve ut nye aktiviteter innen kunst, kultur og idrett i skolefritidsordningen SFO.

⁃ Bygge videre på kulturskolen og våre musikktradisjoner og skape lokal talentskole.

⁃ Hindre utenforskap og mobbing og gi tidlig hjelp til de som faller utenfor.

⁃ Digitalt løft i skole og barnehager skal gjøre Bamble til foregangskommune.


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


Venstre vil: 
⁃ Sikre den sårbare kystsonen langs skjærgården vår mot utbygging og miljøskader.

⁃ Si nei til ny utbygging i Langesund Sør og sette klarere krav til hva som vernesone.

⁃ Redusere bruk av engansggrill og redusere plastavfalll i havet.

⁃ Fortsette kampen mot deponi i Brevik og støtte lokale firmaer innen gjenvinning og miljøteknologi.

⁃ Bedre kollektivtrafikken i hele kommunen med nye og mer fleksible løsninger for buss og taxi.


Næring - Den drømmejobben 
Drømmer du om å skape din egen jobb i Bamble? Men lurer på hvordan? Venstre vil få flere gründere hit.


Venstre vil: 
⁃ Skape gründergarasjer for arbeidsledige og unge oppstartere og hjelpe dem til å starte egen bedrift.

⁃ Turismesamarbeid med nabokommuner om øyhopping, padleled, sykkelruter og overnatting. 

⁃ Flere ladestasjoner og bedre parkering i Langesund sentrum og travle turiststeder om sommeren.

⁃ Bedre forbindelse mellom E18 og Langesundshalvøya. Lokal pendelbuss Rugtvedt-Brotorvet-Brevik.

⁃ Få ferdig Gassveien og utvikle Frier Vest som kommunens nye industriområde for grønn industri.


Kultur - Det nære og det kjære 
Bamble er et godt sted å bo og det som er bra må vi ta vare på - kulturen. naturen og menneskene.


Venstre vil: 
⁃ Bevare Kongens Dam på Herre og de gamle bymiljøene på Stathelle og i Langesund.

⁃ Sørge for gode lekeplasser i kommunen og bygge minst en kunstisbane.

⁃ Gjenopprette Bamble Museum som forvalter av kulturarven og skape levende historie.

⁃ Sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de vil og samle omsorgstjenester sentralt på Sundby.

⁃ Anerkjenne våre veteraners innsats for fred og frihet og følge opp dem som trenger det.



