
Vestby Venstre

Et grønt Vestby er et 
bedre sted å bo.



Vi gjør Vestby bedre.
Å være grønn handler ikke bare om 
bærekraft eller miljø. Det handler
 om å skape et bedre sted å bo 
- gjennom hele livet. Derfor vil 
Venstre at Vestby blir en grønnere 
kommune. 

En grønn kommune er billigere i 
drift fordi energibehovet går ned. 
Den skaper nye muligheter og 
spennende utfordringer til det 
lokale næringslivet om å skape og 
handle med miljøvennlige løsninger.

En grønn kommune gir bedre 
levestandard til innbyggerne bl.a 
ved tilgang til friluftsområder og 
bedre luftkvalitet.

En grønn kommune er et bedre sted 
å bo, å jobbe og å vokse opp.

Med gode idéer og gode 
planer skal vi skape et 

gjestfritt, miljøvennlig og 
positivt sted å bo, jobbe 

og leve i. 
Vi har tro på Vestby!

Arjo van Genderen

En grønn 
kommune er 

et bedre sted 
å bo.



Miljø - en grønn kommune.
Vestby Venstre vil omskape Vestby 
til en grønn kommune. Vi vil ta 
vare på de gode kvalitetene ved 
stedene i Vestby, samtidig som 
vi vil utvikle kommunen fra en 
tradisjonell forstadskommune til en 
grønn kommune.

Venstre vil:
 ✔ At alle fremtidige kommunale 

anskaffelser skal ha miljøpå-
virkning som tildelingskriterium.

 ✔ Sette ambisiøse mål for å min-
ske energiforbruket og CO2-
utslipp  i alle offentlige bygg.

 ✔ At kommunale arealplaner 
skal være i tråd med vedtatte 
utviklingsstrategier som verner 
viktige og sårbare kultur- og 
friluftsområder.

Grønn vekst.
Verden går mot et grønt skifte
- fra fossil økonomi og tilhørende 
forurensing, til velstandsutvikling 
basert på en bærekraftig forvalt-
ning av naturressursene. Vestby 
Venstre skal gå foran for satsing 
på grønn vekst i Vestby kommune.

Venstre vil:
 ✔ Lage en tydelig, fremtidsrettet 

næringsstrategi i samarbeid 
med lokale interesser og res-
surser.

 ✔ At kommunen bruker sin 
innkjøpskraft til å hente inn 
tjenester fra miljøbevisste, 
nyskapende bedrifter.

 ✔ Tilrettelegge for helårsturisme 
i tett samarbeid med lokale lag 
og næringsinteresser.

En bedre skole.
En god skole trenger et godt 
psykososialt miljø og gode lærere 
som har tilgang på gode verktøy. Et 
godt læringsmiljø skapes der barn 
og voksne trives, kan utvikle seg og 
føler seg trygge.

Venstre vil:
 ✔ At både Bjørlien og Brevik skole 

bygges ut til 3-parallellskoler i 
henhold til dagens standarder.

 ✔ Heve fagkompetansen ved å gi 
studiemuligheter og ressurser 
til faglig etterutdanning til alle 
skolens ansatte.

 ✔ At skolene selv bestemmer hvor 
mange lærere som er nødvendig 
i enhver pedagogisk setting.

 ✔ Arbeide for styrket bruk av 
kreative og praktiske aktiv-
iteter i skolen, inkl. skolehage, 
kunst, musikk og teater.

 ✔ At mobbing tas på det største 
alvor og at både elever som 
mobber og den som blir mobbet 
straks blir ivaretatt.

 ✔ At helsesøster er tilgjenglig 
for elevene hele skoleuken og 
utvide dette til et lavterskel 
helsetilbud.

 ✔ Styrke og utvide spesialunder-
visningstilbud som Oasen.

Et bedre sted 
å bo, jobbe og 
å vokse opp.



Venstres kandidater i Vestby

Fo
to

:  
V

es
tb

y 
V

en
st

re
, T

or
ill

 L
y

ng
ha

ug

1. Arjo van Genderen (f.1969)
Son
Opptatt av sosial rett-
ferdighet og frihet, godt 
planarbeid og gode, 
radikale visjoner.

2. Erik Røhne (f. 1943)
Son 
Naturen skal brukes, ikke 
forbrukes. Gode helsetilbud 
til den enkelte i lokal-
samfunnet er noe alle er 
tjent med.

3. Marianne Henriksen 
Nessheim (f. 1968)
Son 
Brenner for miljø, velferd og 
en skole der hver elev får 
skinne og føle mestring.  

4. Jan Bakke (f. 1974)
Vestby
Opptatt av at kommunen 
går foran i miljøarbeidet, 
samt styrke oppfølging av 
beboere som sliter med 
psykisk helse.

5. Torill Lynghaug (f. 1993)
Vestby
Opptatt av en bærekraftig 
utvikling samt en bedre 
skole.

6. Guri Haveråen
(f. 1955)

7. Anne Karine Sørskår
(f. 1960)

8. Ivar Gudmundsen
(f. 1945)

9. Hamza Shbeta
(f. 1982)

10. Rolv Møll Nilsen
(f. 1955)

11. Claudia Wührmann
(f. 1955)

12. Kristian Pettersen Løksa
(f. 1977)

13. Ann Vølstad
(f. 1958)

14. Anne Kristine Fronth 
Stene
(f. 1966)

Kontakt oss!
www.facebook.com/pages/
Vestby-Venstre

@VestbyVenstre

vestbyvenstre
@stenetoppen.net

venstre.no/vestby

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


