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Hver dag koster bilkøen inn til sentrum og til Kokstad bergensere tid og penger. Dette 

er til frustrasjon for alle reisende som er avhengige av å komme seg til og fra jobb, for 

næringslivet som hvert år taper enorme summer på å stå i kø og ikke minst for alle 

som må puste inn forurensingen som spesielt på vinterstid skaper enorme problemer. 

Venstre vil løse køproblemene i Bergen. 

Venstre vil innføre køprising i Bergen. Dette har gitt gode resultater i andre byer, som 

i Singapore og London, der man har opplevd opptil 48 % reduksjon i biltrafikk. Men 

skal man fjerne biltrafikken må det også være et klart alternativ. Venstre vil 

ta ansvar og få Bybanen bygget til Flesland innen 2014 og få på plass bedre 

kollektivdekning i bydelen. Det å reise kollektivt skal være et bedre alternativ 

enn det å kjøre bil, både økonomisk og praktisk. 

Venstre er sykkelparti nummer én i Bergen, og vil sørge for en storstilt op-

prusting av sykkelveier. Gamle Jernbanelinjen over Hop er hver dag flittig 

brukt av reisende til og fra jobb, men er både smal og dårlig merket. Flere an-

dre traseer skal rustes opp og tilrettelegges for de mange syklistene i Bergen 

«Venstre vil gjøre det 
 enklere og raskere å  
reise til sentrum!»

 
Julie Andersland –  

 1. kandidat til bystyret for Venstre

En grønnere bydel

 Venstre vil

	 •	Bygge	Bybane	til	Flesland	innen	2014

	 •	Innføre	rushtidsavgift	i	form	av	tidsdifferensierte	bompenger

	 •	Bygge	sykkelveier	langs	eksisterende	og	fremtidig	bybanetrasé

	 •	Adskille	flere	gangveier	fra	sykkelveier

	 •	Etablere	flere	sykkelparkeringer	under	tak	på	sentrale	steder	i	bydelen

	 •	Verne	Nesttunvassdraget



«Venstre vil gjøre det 
 enklere og raskere å  
reise til sentrum!»

 
Julie Andersland –  

 1. kandidat til bystyret for Venstre

Et	 nyskapende	 næringsliv	 er	 avgjørende	 for	 byens	 utvikling.	 Venstres	 mål	 er	 å	

gjøre	 Bergen	 best	 i	 Norge	 på	 næring	 og	 nyskapning.	 Bergen	 kommune	 man-

gler næringsareal. Venstre vil gå inn for en fortetting av flere av de eksisterende 

næringsarealene. Spesielt gjelder dette Kokstad, Sandsli og Lønningenområdet, 

som snart får bybanetilknytning. 

 Venstre vil

	 •	Gå	inn	for	fortetning	av	næringsarealene	på	Kokstad,	Sandsli	og		 	

 Lønningenområdet

	 •	Styrke	etablerertjenesten	for	nye	bedrifter

Bergen	Venstre	ønsker	et	rikt	aktivitets-	og	kulturtilbud	for	alle	aldersgrupper.	Et	godt	

fritidstilbud er med på å skape et godt oppvekstmiljø. Fana og Ytrebygda trenger flere 

tilbud for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet.

Tilrettelegging for bruk av naturen er en billig investering i god fysisk og psykisk helse. 

Venstre vil ha en tilgjengelig natur i nærheten av bebyggelse. Det er også viktig å verne 

om mer uberørte områder som Gullfjell.

 Venstre vil

	 •	Ha	økt	satsing	på	utbygging	av	nærmiljøanlegg	som	ballbinger,		 	

 street basket, friplass, skateramper, beach-volleybaner og lignende

	 •	Sikre	fortsatt	gratis	bruk	av	offentlige	idrettsanlegg	for	alle

	 •	Etablere	bydelsbibliotek	i	Ytrebygda

	 •	Gi	byfjellstatus	til	Smøråsfjellet,	Fanafjellet	og	Gullfjellet

	 •	Tilrettelegge	for	friluftsliv	og	forlenge	stien	fra	Frotveit	via	Samdal	til	Gåsand	

«Fana og Ytre-
bygda skal være 
mangfoldige 
og spennende 
bydeler for alle» 
 
Grete Kvilvang  –  

 Bystyrekandidat for Venstre

En levende bydel

En bydel i utvikling



1. Julie Andersland (33) bor i Fana og Ytrebygda
Bybanen har gjort Nesttun til et attraktivt lokalsenter, og Venstre vil ha flere slike lokalsentre langs 

bybanetraseen. Vi er garantisten for effektiv og rask bybaneutbygging videre til Flesland. Med 

fornuftig fortetting langs banen vil mange bli mindre avhengige av privatbilen, som vil gi bedre 

fremkommelighet og bedre byluft. Samtidig sikrer vi et godt kollektivtilbud dit banen ikke går. En 

stemme til Venstre er en stemme for mindre kø, bedre fremkommelighet og renere luft - og er den 

tryggeste veien til et grønnere, borgerlig byråd.

Venstres kandidater i Fana og Ytrebygda

11. Grete Kvilvang (65) bor på Par-

adis. Grete er opptatt av at det blir 

bygd tilstrekkelig med sykehjem-

splasser i bydelen slik at alle som har 

behov for plass kan få det i nærheten 

av hjemplassen.

15. Julia Iablokova (27) bor på Fan-

toft og studerer ved Handelshøysko-

len.  Julias hjertesaker er en utdan-

ningspolitikk som sikrer kvalitet i 

skolen.

17. Gyri Skre (67) bor i Fana. Hun 

brenner for gode oppvekstvilkår for 

barn og unge, og for gode bomiljø for 

alle.

31. Mathias Fischer (18) bor på Sk-

jold og går på Bergen Handelsgym-

nasium. Han brenner for å forbedre 

rusomsorgen i Bergen, og mener 

nøkkelen er å prioritere behandling 

fremfor straff. 

51. Erling Birkeland (57) bor på Sk-

jold og er selvstendig næringsdriv-

ende. Erling er opptatt av gode 

betingelser for uorganisert idrett og 

for tilrettelegging for bruk av naturen 

og byfjellene.

les mer på venstre.no/bergen eller 
ta kontakt på bergen@venstre.no


