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Birkenes Venstre vil bevare bygdas miljø 
og bygdefolkets identitetsfølelse. Vi vil 
gjøre det gode oppvekstmiljøet enda 

bedre. Vi vil jobbe for fellesskapets beste. 
Venstre setter folk først!

 
 

for perioden 2011-2015

www.venstre.no
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Oppvekst
Birkenes er en god kommune å bo i, og det skal 
den fortsatt være. Venstre vil ha et særlig fokus 
på oppvekstmiljøet i de neste åra.

Skolen er en viktig del av barn og unges hver-
dag. Vi tror at en planmessig styrking av lærer-
nes kompetanse vil gi en bedre skole. Venstre 
støtter leksehjelp til dem som trenger det og 
gode, alternative tiltak til ”skoletrøtte” elever. 
Tilrettelegging av fysiske aktiviteter i skolegår-
den.

Det vil alltid være barn og unge som trenger 
spesiell hjelp. Venstre ønsker å styrke barnever-
net og PP-tjenesten. 

Sosialt miljø
Ett av virkemidlene Venstre vil jobbe fram, 
er opprettelse av en frivilligsentral. En frivil-
ligsentral er en lokalt forankret møteplass og 
samhandlingsarena for frivillighet og kulturelt 
mangfold. Den er åpen for alle som har lyst å 
delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentra-
len setter i gang og koordinerer frivillige aktivi-
teter i samarbeid med enkeltpersoner, frivillige 
organisasjoner, grupper og institusjoner. Aktivi-
tetene legges opp i tråd med lokale forutsetnin-
ger og behov. Frivilligsentralen har oversikt over 
hvor du kan bruke litt av ditt overskudd som 
katalysator for å utløse store mengder varme 
og omsorg.

Dugnadsbygda Birkenes bør ha en Frivilligsen-
tral, og Birkenes Venstre går inn for at det så fort 
som mulig blir søkt om midler til dette.

Birkenes Venstre vil ta vare på ildsjelene og 
legge til rette for frivillig innsats som lim i sam-
funnet vårt.
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Natur
Venstre i Birkenes går inn for å styrke vernet av 
Tovdalsvassdraget både når det gjelder miljø, 
kultur og økologi. Tovdalsvassdraget er ett av 
få vassdrag igjen i Norge som kan følges fra 
kilde til hav uten stengsler eller reguleringer, en 
unik økologisk verdi vi ønsker å ta vare på for all 
framtid. Birkenes Venstre mener at kommunen 
bør være restriktiv på å gi utbyggingstillatelser 
for tilløpende bekker og elver i sin del av Tov-
dalsvassdraget.

Birkenes Kommune har store skogressurser 
som bør utnyttes mye mer effektivt. Mer utnyt-
ting av ikke skurbar skog til bioenergi vil utløse 
mer hogst av skurtømmer og øke tilgjengelig 
beitebiomasse for vilt. Det bør derfor arbeides 
for å øke avsetningen av biomasse til bioenergi.

Venstre vil støtte jordbruket ved å være restrik-
tive på jordvern.

Kultur 
Birkenes er kjent for sitt rike kulturliv. Venstre 
ønsker å bidra til at dette opprettholdes og utvi-
des. Vi har en en kulturskole som fungerer bra. 
Denne bør utvides med nye tilbud. Venstre vil 
arbeide for å opprettholde og utvikle det gode 
samarbeidet mellom de forskjellige kulturelle 
arenaer, som for eksempel kirke og idrett.

Næring
Venstre er småbedriftenes og etablerernes 
fremste forkjemper. Det mest eav nyskaping og 
innovasjon, skjer gjennom etableringer utenom 
det etablerte næringslivet. Kommunen må 
legge forholdene til rette og være etablerernes 
hjelper og servicetorg. Birkenes har vært en god 
kommune for nyetableringer og Venstre ønsker 
å bidra til at dette utvikles mer og settes i sys-
tem.
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Våre kandidater

1.  Mariane S. Hagestad (66)
 pensjonist,
 Birkeland

2.  Nertila Stringa (26)
 Student, 
 Birkeland

3.  Knut Bjerva (58)
 Næringsdrivende
 Herefoss

4. Per Einar Spilling (76) Birkeland

5. Simon Mauricio Lopez Bravo (33) Birkeland

6. Arnstein Govert Rislaa (58) Birkeland

7. Christina Arnesen (22) Birkeland

8. Karianne Rosef (36) Birkeland
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