
framtida.
    På lag med 

Hustadvika Venstre



Med Hustadvika inn i framtida.

Venstre vil gje fridom til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare 
på fellesskapet og miljøet. Vi trur på skaparkraft, frivillig innsats, 

dugnadsånd og lokalt sjølvstyre for å skape eit godt samfunn.

Omsorg når du treng det
Det skal vere trygt og godt å bli 
gammal i kommunen. Ein skal 
kunne bu heime så lenge som råd 
er. Det skal leggjast til rette for 
bygging av eldrebustadar/
bukollektiv med pleie- og 
omsorgstenester fleire stadar i 
kommunen. 

Vi vil:
4Sikre ei tilfredsstillande dekning 
med sjukeheimsplassar i dei to 
kommunesentera
4 Styrkje barnevernstenestene
4 Samordne og utvikle tenester
innen rus og psykiatri
4 Styrkje folkehelsearbeidet
4 At pensjonistforeningane skal
vere representerte i eldrerådet

4 Utarbeide kulturkalender for å
sikre at menneske i institusjonar
og omsorgsbustadar får kulturelle
opplevingar
4 Ha lokalt brannvesen og politi
og ei eiga legevaktordning
4 Tilby helsetenester der
geriatrisk lege, tannlege,
ernæringsfysiolog og
fysioterapeut er ein sjølvsagt del
av oppfølginga av eldre og
pleietrengande
4 Leggje til rette for og å bidra
med økonomisk stønad til frivillig
arbeid innan pleie og omsorg

 Mennesket i sentrum.



Ein god stad å vekse opp
Skulane skal ha nok ressursar til 
å gje elevane optimale 
læringsforhold. Barn og ungdom 
skal ha gode og likeverdige 
oppvekstvilkår med høg 
pedagogisk kvalitet i barnehage 
og skule og eit rikt fritidstilbod. 
Difor blir det viktig at lag og 
organisasjonar skal ha tilbod om 
gratis møte-, øvings- og 
treningslokale i kommunale 
bygg. 

Hustadvika Venstre vil leggje til 
rette for aktiv bruk av dei to 
målformene i kommunen. 
Innbyggjarane skal ha rik 
anledning til å møte hovudmålet 
sitt i alle publikasjonar og skriv i 
offentleg samanheng. For å 
sikre dette, skal det utarbeidast 
ein eigen språkbruksplan. 

Vi vil:
4 Bevare og utvikle Fræna vgs
med eit robust studietilbod som
førstevalet til ungdomane i
kommunen
4 Sikre lærarane gode
arbeidsforhold og
vidareutdanning
4 Behalde grunnskulestrukturen
4 Byggje kulturskulelokalitetar
både på Eide og i Elnesvågen
4 Byggje ny Haukås skule med
basishall til bruk for
eksisterende og ny aktiviteter
4 Ruste opp og byggje ut Eide
barneskule og Eide
ungdomsskule for å møte
aukande rombehov
4 Halde fram som MOT- 
kommune
4 Styrke skulehelsetenesten
4 Leggje til rette for eit allsidig
aktivitetstilbod for alle

venstre.no/hustadvika



”

Nyskaping og grønn vekst
Hustadvika kommune trenger et 
sterkt og mangfoldig næringsliv 
som gir optimisme og bolyst. 
Dette mener vi gjøres best ved å 
ta hele kommunen i bruk. 

Økonomien skal være  
bærekraftig, hvor driftsbudsjett 
og investeringsbudsjett står i 
forhold til hverandre. Hustadvika 
Venstre ønsker å få best mulig 
tjenester for hver enkelt krone. 

Vi vil:
4 At kommunen aktivt deltar på 
næringslivets møteplasser og 
legger til rette for gründere
4 Avvikle eiendomsskatten
4 Videreutvikle 
Atlanterhavsvegen og de 
tilstøtende områdene
4 Sikre trygg vannforsyning i hele 
kommunen
4 Etablere flere statlige 
arbeidsplasser

4 Forebygge villcamping langs 
Atlanterhavsvegen for å ivareta 
naturen og miljøet
4 Legge til rette for 
egenfinansierte løsninger for 
parkering/overnatting for 
bobilturister
4 Forlenge kyststiene og legge til 
rette for bygging av ei turisthytte 
ved havet
4 Styrke busstilbudet i hele 
kommunen ved å opprette 
ringbussordning
4 Stimulere til vedlikehold av 
dyrkamark og utmark
4 Vedlikeholde vegene og 
gjennomføre vedtatte planer for 
asfaltering og gangveger i 
kommunen
4 Verdsette folkeminner, 
stedsnavn og dialektord som 
lokale, kulturelle skatter
4 Sikre god drift og vedlikehold 
av kirkene og gravstedene
4 Utvikle Eide sentrum som 
kommunesenter nummer to

Ansvar for miljø og 
medmennesker.



” Vi vil spre den politiske makta ved 
blant annet å innføre saksordførere"

Atle Hammerbukt

”
Marit Eide Solheim

”
Irene Bjorli

” Venstre vil satse på Harøysundet som 
næringsområde med landbasert 
fiskeoppdrett og biokraftanlegg"

Paul Gunder Groven

venstre.no/hustadvika

Venstre vil bidra til at kulturlivet får 
gode vekstvilkår, og sørge for et godt 
bibliotekstilbud"

Det er viktig at innbyggerne har 
kulturelle møteplasser som stimulerer 
til samhold og fellesskapsfølelse"



Hustadvika Venstre
Frihet og ansvar

Natur, miljø og fritid:
Skal Hustadvika kommune være 
en bra plass å bo, må vi ta vare 
på naturen og folket som bor 
her.

Vi vil:
4Styrke frivillighetsarbeidet - 
også økonomisk
4 Etablere ladestasjoner for el-bil 
flere steder i kommunen 
4 Gjøre idrettsrådet til et sentralt 
høringsorgan
4 Hindre forsøpling og slitasje i 
naturen
4 Utarbeide arealplaner som sikrer 
vern og vedlikehold av 
naturmangfoldet

4 Sette kommunen på kartet ved 
samordning av større idretts-og 
kulturarrangement
4 Utvikle Skaret til et regionalt 
anlegg for hopp, langrenn og 
skiskyting
4 Bygge toalettfasiliteter, 
tømmestasjoner og 
avfallshåndtering knyttet til 
turiststedene
4 Investere i ENØK-tiltak i 
kommunale bygg og kommunal 
drift

Bruk stemmeretten din!



Pål Farstad
Fylkesordførerkandidat

På lag med framtida og 
Hustadvika

Vi vil:
- Jobbe for et bærekraftig og 
helårs grønt reiseliv

- Vektlegge psykisk helse i 
folkehelsearbeidet

- Gi flere rett til gratis 
tannhelseordning

1. Pål Farstad, Kristiansund

2. Britt Giske Andersen, Giske

3. Frode Heimen, Molde

4. Lena Landsverk Sande, Vanylven

5. Håvard Urkedal, UV/Ålesund

6. Rita Rognskog, Aukra

7. Ragnhild Helseth, Kristiansund

8. Kari Grindvik, Ålesund

9. Roald Røsand, Averøy

10. Martin Kjøpstad, Vestnes

11. Berit Lyngstad, Ulstein

12. Kjell Johan Vatne, Molde

13. Tove Norøm Rokstad, Smøla

14. Steinar Husby, Sunndal

15. Amalie R. Birkhol, UV/Stranda

16. Anne Ellingsen, Ørsta

17. Kristian Stråmyr, Ålesund

18. Ulla Hay, Sula

19. Ingebjørg Eide, Hustadvika

20. Arne Steffen Lillehagen, Rauma

21. Jon Eikrem, Tingvoll

22. Frits Inge Godø, Molde

23. Annika Brandal, Hareid

24. Erik Vullum, Aure

25. Brynhild Lund Notøy, Volda

26. Jon Jarlsson Grimstad, Ålesund

27. Ola Betten, Molde

28. Heidi Hogset, Gjemnes

29. Lea Fabri, UV/Smøla

30. Jan Ove Skodje, Giske

31. Magnar Storøy, Herøy

32. Atle Hammerbukt, Hustadvika

33. Nadarajah Gunapalan, Ålesund

Med flere

Møre og Romsdal Venstre
sine kandidater



Venstre sine kandidater i Hustadvika.

1. Atle Hammerbukt, Lyngstad
Prosesstekniker i Equinor. "Vi vil styrke 
samarbeidet med næringslivet. Fræna vgs 
og kommunen for å sikre 
utdanningstilbudet, lærlingeplasser og 
arbeidsplasser i Hustadvika kommune".

2. Paul Gunder Groven, 
Elnesvågen
Daglig leder. "Vi vil 
tilrettelegge for bærekraftig 
utviklingav reiselivsnæringa 
med vekt på økoturisme".

3. Marit Eide Solheim, Vikan
Adjunkt. "Barn og ungdom 
skal ha gode og likeverdige 
oppvekstvilkår med høg 
pedagogisk kvalitet i 
barnehage og skole og et 
rikt fritidstilbud".

6. Borghild Drejer, Tornes
7. Oddbjørg Dyrhaug, Eide
8. Mari Fredriksen Eide, Eide
9. Ragnvald Olav Eide, Eide
10. Vegard Farstadvoll, 
Elnesvågen
11. Hilde Moen Gautvik, 
Elnesvågen
12. Aslaug Magerøy Grimstad, 
Eide
13. Odd Håheim, Nås
14. Sigmund Julshamn, Farstad
15. Øystein Lie, Lyngstad
16. Randi Magerøy, Eide
17. Turid Anne Nausthaug, Bud
18. Lill Iren Dyrhaug Ness, 
Lyngstad
19. Bodil Settem, Eide
20. Ingebjørg Eide, Eide
21. Annhild Viken Sunde, Bud

venstre.no/hustadvika

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

4. Paul Steinar Valle, 
Malmefjorden
Selvstendig 
næringsdrivende. "Vi vil 
legge til rette for utvikling 
av mangfold innen landbruk 
og skogbruk for god 
forvaltning av matjorda".

5. Irene Bjorli, Nås
Økonomisjef. "Vi vil støtte 
lag og organisasjoner 
økonomisk for å gi 
innbyggerne et variert 
aktivitetstilbud".




