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  «Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»        

  Kommunens handelssenter er på Brokelandsheia. Arbeidet 
her har høstet stor anerkjennelse også utover kommunens 
grenser. Som et ledd i kommunens omdømmebygging vil Ven-
stre fortsette utviklingen her. I tillegg må vi bygge opp under 
primærnæringen og ta hele bygda i bruk. Gjerstad kommune 
er bygdas største arbeidsplass. Kommunestyret må være seg 
bevisst sin rolle som arbeidsgiver.
    
    Gjerstad Venstre vil:
•     Ferdigstille infrastrukturen på Brokelandsheia
•     Hjelpe og stimulere gründere til å starte egen bedrift
•     Støtte videreutvikling av Sørlandsporten teknologisenter
•     Sikre boligtomter i hele bygda
•     Evaluere den interkommunale innkjøpsordningen, for at 

fl ere lokale bedrifter kan levere til kommunen   
    

    Venstre er Norges sosialliberale parti  
    
    Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fel-
lesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets 
skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.  
    Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta an-
svar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre 
etterkommere.  

  Næring og arbeidsliv  

  www.gjerstad.venstre.no/  

  Venstres kandidater 
    i Gjerstad  

  1.  Kai Ove Sandåker (51)
     Ambulansearbeider  
     Kai Ove har sittet i kommunestyret i 4 

perioder.  

  2.  Tonje Berger Ausland (36)
     Stedsutvikler  

  3.  Gjeruld Lunden (48)
     Møbelprodusent  

  4.  Anne Grethe Grunnsvoll (33)
     NAV veileder  

  5.   Kjersti Vevstad   (40), 
Enhetsleder.
    6.   Jan Eivind Braaten   (42), 
PC reparatør.
    7.   Inger Hommefoss   (52), 
Kontormedarbeider.
    8.   Nils Ulltveit-Moe   (44), 
Høgskolelektor.
    9.   Henny Braaten   (74), 
Pensjonist.
       

  ... se kommentarer og mer info på våre nettsider.  
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  Helse og omsorg
    
    Trivsel gir god helse. Det er viktig at folk trives der de bor.  Vi 
må fortsatt tilby en god hjemmehjelp, samt et godt omsorgs-
tilbud på Gjerstadheimen.   
    
    Gjerstad Venstre vil:
•     Jobbe for et dagtilbud på Gjerstadheimen og korttidstilbud 

ved behov  
•     Jobbe for fl ere sykehjemsplasser ved å omdisponere da-

gens bygningsmasse  
•     Stimulere til aktiv integrering av nye sambygdinger  
•     Opprettholde tannhelsetjenesten i Gjerstad  
•     Tilllegge Frivilligsentralen oppgaver som skaper mer  aktivi-

tet blant et større spekter av brukergrupper.  
•     Følge opp og videreutvikle ruspolitisk handlingsplan  
    

    Samferdsel og miljø
    
    Et godt veinett, og gode kollektivmuligheter er viktig for Gjer-
stad kommune. Med E18 og jernbanen gjennom bygda, gjør 
dette Gjerstad mer sentral enn folk tror.  Med en drøy time i bil, 
buss eller tog så rekker vi fl ere byer, fl yplasser, hav og fjell.  
    Gjerstad hadde ikke vært det samme uten det fl otte kul-
turlandskapet. Det er viktig at våre etterkommere får gode 
levekår og utviklingsmuligheter.  
    
    Gjerstad Venstre vil  :  
•     Jobbe for å få utbedret Tonjesbråt, og minst en av under-

gangene til boligfeltet på Kveim  
•     Ha fotgjengerfelt Røed - Gjerstad kirke, Brokelandsheia - 

Grytingkrysset  
•     Holde oppe presset for å få Jernbanestasjon på Brokelands-

heia  
•     Jobbe for akseptable rutetider, og sikker busstransport  
•     Opprettholde bygdas verdifulle kulturlandskap, for å unngå 

gjengroing  
•     At kommunen tar i bruk miljøvennlige biler, ved utskifting 

av bilparken, der det er mulig  
    

    Oppvekst og kultur
    
    Gjerstad skårer lavt på levekår og utdanningsnivå. Kunnskap 
og utdanning blir viktig fremover. Vi må gi barna en skikke-
lig start i livet ved å satse på innhold og kvalitet i skole og 
barnehage. Det er viktig med gode barnehager med fl eksible 
åpningstider for at Gjerstad skal tiltrekke seg nye familier.   
    Å være ungdom kan være en utfordring og det er viktig å 
komme på rett spor. Gjerstad har en del fritidstilbud, men 
det må også satses på gode arenaer for de som bare vil ha 
et sosialt samlingspunkt. Et bredt kulturliv og aktiviteter for 
innbyggerne skaper trivsel. Aktive og interesserte mennesker 
er gode støttespillere og forbilder.  
    
    Gjerstad Venstre vil:
•     Opprettholde og videreutvikle begge barneskolene  
•     Gi skolen gode rammer og ikke drive på kanten av loven  
•     Øke spesialkompetansen til lærerne  
•     Jobbe for utvidet åpningstid i barnehage og SFO  

•     Ha en skole uten mobbing, rasisme eller neglisjering, for å 
få færre barn og ungdom med sosiale problemer  

•     Sørge for fortsatt full barnehagedekning  
•     Jobbe for søskenmoderasjon på tvers av barnehage  og SFO  
•     Opprettholde prosjektene "Kjærlighet og grenser", "MOT" og 

ungdomsskolens "jente og guttegrupper"  
•     Støtte opp om gode tiltak og ideer til aktivitet for uorgani-

sert ungdom  
•     Fullføre byggetrinn 2 på Abel Ungdomsskole - Idrettshall - 

Garderobene er alt på plass  
•     Støtte frivillige lag og foreninger, slik at de kan bidra posi-

tivt til mer liv og trivsel i bygda  
•     Tilrettelegge for fysisk aktivitet, gjennom tilskudd til løype-

kjøring, arenaer og turstier  
•     Støtte opp om og videreutvikle Holmen gård til et nasjonalt 

kultur og handverksenter  
    
    
                         Utfyllende informasjon fi nner du på:
                                    www.gjerstad.venstre.no
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