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Nytt liv i Lardal. 
Idag skjer det best i 
egen kommune



Skole og oppvekst
Vi vil at skolen i Lardal skal bruke 
resursforvaltning i sin undervisning 
og planlegging. Gjennom å bruke 
naturen, plante og følge dyr på en 
naturlig måte i samarbeid med jord 
og skogbrukere i Lardal lærer barna 
verdier innenfor selvforsyning, kul-
turlandskap og matproduksjon.

 ✔ Bli en skole med selvforsyn-
ingslæring

 ✔ Legge til rette for fysisk aktiv-
itet i skolen hver dag

 ✔ Varm lunsj i skolen
 ✔ Stimulere til videreutdanningen 

for lærere og assistenter

Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker 
på hva du skal mene, stem dette valget for å bestå som egen kommune. En 
sammenslåing kan ikke reverseres.

En visjon for Lardal
I hele kommunens virksomhet skal vi med lederskap og tydlig politikk jobbe 
for et felles mål, å bli en natur og friluftskommune. Mange ønsker noe an-
net enn det byen tilbyr. Med endringer utfra visjonen kan vi øke innflyttin-
gen. Da utvikler og styrker vi Lardal.

 ✔ Tilby alternativ skoleuke i 
skolene

 ✔ 1 uke arbeidslivspraksis pr 
skoleår i 9 og 10 klasse

 ✔ Ungdommens hus
 ✔ Sikre gode vilkår for barn og 

ungdomssaktiviteter
 ✔ Tilby kurs til kvalifiserte per-

soner i kreativefag på kultur-
skolen

 

Økt innflytting 
gir en robust 
kommune



Næringsliv
Lardal har en unik plas-
sering i forhold til Oslore-
gionen, Vestfold, Buskerud 
og Grenland. Vi vil satse 
på næringsarealer og ut-
vikling av ny næring sam-
men med næringslivet.

 ✔ Markedsføre sentralitet 
og tilby attraktive 
næringstomter

 ✔ Utvikle industriområde 
ved RV 40 nord i Lardal

 ✔ Sammen med 
næringslivet få flere 
lærlinger til Lardal

 ✔ Gründervirksomhet bla 
gjennom å tilby felles 
kontorlokaler

 ✔ Vinmonopol til 
Svarstad

 ✔ Etablere formelt 
næringsforum

 ✔ Opprette et nærings-
fond

 ✔ Gjøre avkjøringen til 
sentrum tydeligere og 
lettere

Magdalena Lindtvedt (43 år)
Ordførerkandidat

“Jeg vil fortsette å 
drive politikk som 
setter Folk først. 
Kulturskolen tilbake 
til Lardal og satse 
på rekruttering av 
personell og et godt 
arbeidsmiljø"



Ingen tvinger Lardal til 
sammenslåing idag. Vi 
har et valg og vi håper 
du gir oss tilliten til å 
utvikle Lardal sammen. 
Kommunens budsjett 
som egen kommune for 
2018 er estimert til et 
overskudd på 3,25%.

Helse
I samarbeid med entusiaster, lag 
og foreninger kan friarealene i 
Lardal brukes til både folkehelse og 
arbeidsmiljø. Flere søkere til tjenes-
ter i Lardal med attraktive tilbud. 
I tillegg til økt grunnbemanning 
trenger vi rett hender på rett plass.

 ✔ Økt antall lærlinger
 ✔ Tilby eks gratis barnehage, sfo, 

etterutdanning mm i en periode 
for nyansatte

 ✔ Øke grunnbemanningen
 ✔ Økt bruk av naturen ved å 

legge tilrette for forskjellige 
løyper

 ✔ Opprette fast vikarpool på 
sykehjemmet og i hjem-
metjenesten

 ✔ Økt satsing på hjemmesyke-
pleier

 ✔ Gi økonomisk støtte til videre-
utdanning

 ✔ Bygge ut sykehjemmet med 
ny avdeling for utleie og møte 
eldrebølge

 ✔ Utvikle flere tilbud til voksne 
og ungdom i diverse innendørs 
aktiviteter

Miljø
En god miljøpolitikk gir teknolo-
giutvikling, nye selskap og nye 
arbeidsplasser. Lardal kommune 
kan sette krav ved kjøp av varer 
og tjenester og aktivt velge grønt, 
det gjøres ikke idag. Sykkel er det 
andre området vi vil satse på. Det 
gir både bedre helse og miljø.

 ✔ Fondsplasseringer skal ikke 
være innenfor olje og gass

 ✔ Ladestasjoner for elbiler i sen-
trum

 ✔ Bytte ut kommunens bilpark 
med el eller hybridbil

 ✔ Ved all nybygg og restaurering 
skal det settes inn miljøvenning 
oppvarming

 ✔ Samordne alle offentlige trans-
porter i kommunen

 ✔ Sentralvarme med bio/flisan-
legg

 ✔ Sikre og støtte vedlikehold 
av Huldrestiene, Østsiden og 
Holemyra

Vi setter innbyggernes 
beste først



 ✔ Bygge sykkelvei fra Steinsholt 
til Gåserud, via gamle veitra-
seer

 ✔ Bonusordning til kommune-
ansatte ved bruk av sykkel

 ✔ Miljømerkede leker til 
barnehagene og skole

 ✔ Vaskeritjenesten skal ha økolo-
gisk arbeidsklær, sengetøy og 
håndklær

 ✔ Satse mer på gjenbruksfag i 
skolen og på sfo

Kultur
Vi ønsker kulturskolen tilbake til 
ungdommene i Lardal. Et bredere 
tilbud kan fås gjennom økt sa-
marbeid med lokale foreninger og 
flere nabokommuner. Vi vil omgjøre 
kommunestyrevedtaket fra mai 
2015 hvor rektorstillingen i Lardal 
blir fjernet og noen av undervisnin-
gen blir lagt til Larvik.

 ✔ Markedsføre tilbud i lag og 
foreninger og i kommunen

 ✔ Ta tilbake rektorstillingen og 
tilbud i kulturskolen til Lardal

 ✔ Bibliotek med kultur og forele-
sningsvirksomhet i samarbeid 
med lag og foreninger

 ✔ Utarbeide og vedta plan for 
bedre «mangfold og integre-
ring»



Demokrati og 
innflytelse i hverdagen, 
arbeidsplasser og sosiale 
arenaer mener vi kan gi 
et godt samfunn. Med 
utredningsresultatet 
majoriteten forhandlet 
frem med Larvik minskes 
innflytelsen dramatisk. 
Pr idag gir ikke en 
sammenslåing med 
Larvik et bedre samfunn 
for innbyggerne. 

 ✔ Involvere innbyggerne i flere råd 
og utvalg

 ✔ Starte et ungdomsråd med 
mandat og økonomi 

 ✔ Aktivere og gi mandat til 
idrettsrådet

 ✔ Gi stemmerett til 16-åringer 
ved kommunevalg

 ✔ Gi økt mandat og økonomi til 
ungdommens kommunestyre

 ✔ Sikre åpenhet og informasjon i 
politiske prosesser

 ✔ Bidra til et kreativt og 
besluttningsdyktig kom-
munestyre

Innflytelse for store og 
små



Venstre har vilje og 
mot å utvikle Lardal
Flere innbyggerne til Lardal 
Vi trenger at flere flytter hit og at 
flere blir værende. I Hurdal kom-
mune, i Akershus (sammenlignbar 
kommune med Lardal) har man i 
2015 hatt størst innflytting i fylket. 
Hurdals visjon og strategi om den 
sustainble valley og en nybygd 
økolandsby trekker til seg nye 
foretak, innflyttere og kompetanse. 
Lardal har og den muligheten med 
en lignende visjon. 

 ✔ Bygge en økoby med mulighet 
til kjøkkenhage og fellesarealer

 ✔ Trekke til oss nytt næringsliv
 ✔ Markedsføre oss til barnefami-

lier med resursforvaltingsskole
 ✔ Markedsføre tilbudet innenfor 

lag og foreninger
 ✔ Beskrive nærheten til 8 større 

byene med en kjøreavstand 
under 1 time

 ✔ Markedsføre Kjærraområdet og 
toppene som rekreasjonsom-
råde

 ✔ Flere boliger egnet for småfam-
ilier og enkeltpersoner under 70 
m2.

 ✔ Øke busstilbudet på Rv 40 og 
til øvrige byer i Vestfold

 ✔ Utbyggere krav om livsløps-
standard, universell utforming 
og økohus

Magdalena Lindtvedt 
Ordførerkandidat

Bodd i Svarstad i 15 år og har vært 
aktiv i Lardals kommunepolitikk i 
12 år. I Sverige var hun leder i sven-
ske Centerungdommen og hadde 
flere nasjonale tilleggsverv

Hun startet det første trenings-
senteret i nærområdet 2005 og 
har etter det drevet, eid og utvilket 
flere treningssenter, og treningklær. 
Var med å starte Lille Lardal og 
drev butikken i 3 år. Er idag ansatt 
på Fruktlageret i Hvittingfoss.

3 barn og mann og bor på Røsbekk 
i Svarstad. 43 år

 
www.lardal.venstre.no



Venstres kandidater i Lardal

Fo
to

:  

1. Magdalena Lindtvedt (1971)
Butikkmedarbeider
Svarstad

2. Terry Gabo (1965)
Selvstendig
Steinsholt, Gåserud

3. Hans Atle Rødal (1971)
Butikkmedarbeider
Svarstad, Hem

4. Marianne Lund (1981)
Helsesekretær
Svarstad

5. Andreas Karlsson (1994)
Logistikkmedarbeider
Svarstad

6. Jon Inge Dieset
(1956)
Svarstad, Nordby

7. Eva Bennedikte Ward
(1950)
Svarstad

8.  Sjur Gabriel Hasselgård
(1967)
Steinsholt

9.  Wenche Homme Wik
(1946)
Svarstad, Kroken

10. Øyvind Bjerkadal
(1964)
Svarstad, Nordby

venstre.no/lardal

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


