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Vestvågøy Venstre 2019-2023

Venstres kandidater i Vestvågøy.

1. Rolf G Zimmermann - Leknes
Pappa til Philippe (8), Selvstendig 
næringsdrivende som rådgiver. Utdannet 
fiskeriøkonom, siviløkonom og journalist. 
Styremedlem i Nordland Venstre.

2. Runa Sundsfjord - Rolvsfjord
Gründer av mikro-resort 
med opplevelser i sakte fart. 
Utdannet fotograf og 
mediegrafiker, med bakgrunn 
som coach. Gift, to barn. 
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Les mer om vår politikk og våre kandidater 
på våre nettsider.

6. Rohat Ali Ali,
Leknes
7. Sven-Erik Kristiansen,
Leknes
8. Erik Mäkitaavola, 
Rolvsfjord
9. Ann-Kristin Stensen, 
Gravdal
10. Kyrre Bilben, 
Stamsund
11. Youssef Hessou, 
Leknes
12. Helge Lars Vikjord, 
Valberg

3. Sverre Kleivkås - Fygle
Utdannet revisor og jobber 
ved pasientreiser på Gravdal. 
Tidligere 4 perioder i 
kommunestyret for Venstre i 
Ullensvang.

4. Håkon A. Arctander - 
Ballstad
Utdannet jurist, jobber i 
Senter for oljevern og 
beredskap.

5. Jessica U. Bergnér – Leknes
Restituert rusmisbruker. Har 
sett livet fra skyggesiden og 
har kjempet seg tilbake til 
samfunnet. Brenner for å 
hjelpe andre i samme 
situasjon. 



” Vestvågøy bør bli 
plastfri kommune.
Rolf G Zimmermann
Ordførerkandidat

Sykehus med fullt akutt- og 
fødetilbud hele året.
Vi vil:
4 Sikre rekruttering av jordmødre 
ved å etablere jordmorutdanning 
på Gravdal. 
4 Styrke samhandling mellom 
akuttmottak, psykiatri og 
kommunal rusomsorg. 

Styrke skoler og SFO 
Vi vil:
4 Sikre tilstrekkelig med 
pedagoger i alle skoleklasser.
4 Sikre at alle elever får 
livsnødvendig 
svømmeundervisning.
4 Gi alle skolebarn et felles måltid 
på skolen. 

Ta vare på sårbar natur. 
Vi vil:
4 Forby nyplanting av pøbelgran. 
4 Slutte å benytte landbruksland 
til andre formål enn landbruk.
4 Fortette eksisterende bolig- og 

næringsarealer for å redusere 
inngrep i sårbar natur. 

Gul stripe på E10 fra A til Å 
Vi vil:
4 Korte inn og utbedre E10 
gjennom hele Lofoten og til 
storflyplassen på Evenes.
4 Legge E10 løftet over bakkenivå 
(elevert) eller i tunnel der 
trasevalg er spesielt konfliktfylt. 

Effektiv og næringsvennlig 
Lofoten kommune
Vi vil:
4 Positiv til 
kommunesammenslåing både 
mot øst og vest. 
4 Kommunen er 
premissleverandør for næringslivet 
og serviceorgan for innbyggerne. 
4 Vedta kommunens service- 
erklæring overfor sin befolkning.

Godt valg!

Ja til små flyplasser. 
Vi vil:
4 Øke antall flyseter fra Leknes 
ved oppgraderinger av dagens 
flyplass.
4 Gjøre Leknes flyplass til pilot 
for elektriske fly.
4 Forbedre hele 
kollektivtilbudet mellom Leknes 
og Bodø også på sjøen. 

Bedre rusomsorg og ettervern. 
Vi vil:
4 Vedta ny handlingsplan for 
ettervern av personer med 
rusproblemer.
4 Sikre tilbud om psykiatrisk 
oppfølging for rusmisbrukere.
4 Sikre at kun tunge 
rusmisbrukere får tilbud om 
Legemiddelassistert 
Rehabilitering (LAR). 

Arbeid til folk med midlertidig 
opphold.
Vi vil: 

4 Sikre at asylsøkere får rett til 
å jobbe.
4 Fokusere på språk og jobb 
som tiltak for integrering. 
4 Fjerne forskjellsbehandling 
mellom asylsøkere og fremmed 
arbeidskraft. 

Lys i alle sjarker. 
Vi vil:
4 Sikre sjarkfiskeren i Lofoten 
gode rammevilkår og at 
Vestvågøy har et livskraftig 
hjemmefiske.
4 Si nei til strukturering av 
sjarkflåten under 11 meter.
4 Sikre at struktur-kvoter 
tilbakeføres og refordeles. 

En kommune fri for plast og 
glyfosat
Vi vil:
4 Vestvågøy kommune driver 
uten bruk av engangsplast. 
4 Redusere bruken av glyfosat 
(Roundup) i landbruksnæringen.
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Ja til små flyplasser.


