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EN GRØNN BYDEL
Miljøpolitikken er det viktigste redskapet for 
å gjøre Bergen til en grønnere og bedre by å 
bo i, og for å gå fremtiden i møte. Venstre er 
det eneste partiet med en konkret finansier-
ingsplan for å bygge Bybanen over Hauke-
land og Minde til Oasen innen 2020. Det er 
fullt mulig – det er bare prioriteringene lokalt 
og nasjonalt det står på. Vi vil utbygge et 
sammenhengende sykkelveinett, som del av 
et kollektivløft for hele bergensregionen. Å 
reise kollektivt skal ikke være et annenrangs 
alternativ til å kjøre bil.

Venstre vil:
•	 Bygge ut Bybanen til alle bydeler, og til Fyllingsdalen innen 2020

•	 Sørge for sanntidsinformasjon på alle sentrale bussholdeplasser samt styrke rutetilbudet
•	 Ha et sammenhengende sykkelveinett i hele Bergen og langs alle bybanetraséer

•	 Opprette flere ladestasjoner for elbil
•	 Etablere park and ride-anlegg for både bil og sykkel i Fyllingsdalen

«Venstre er det eneste partiet med 
en konkret finansieringsplan for å 
bygge Bybanen til Fyllingsdalen 
innen 2020.»

    Tom-Arne Furnes  –  Bystyrekandidat for Venstre



ET MANGFOLDIG KULTURLIV
Venstre vil realisere planene om et kulturhus i Fyllingsdalen for å gi beboerne et godt kulturtilbud i egen 
bydel, hvor de blant annet kan ha øvingslokaler, arrangere konserter og drive kinovirksomhet.  Vi vil også 
legge til rette for bydelspuber i bydelene og fjerne 25-prosentregelen for skjenketillatelse, og vil arbeide for 
et bredt kulturtilbud i hele bydelen hele året. Det er ingen grunn til at beboere i de ulike bydelene i Bergen 
skal måtte trekke inn til sentrum for å få tilgang til gode sosial- og kulturtilbud.

ET LEVENDE LOKALDEMOKRATI
Byrådets nedleggelse av bydelsstyrene var en demokratisk katastrofe for Bergen. Venstre vil legge påvirkn-
ingsmulighet til der folk bor, og avgjørelser bør så langt det lar seg gjøre tas på lavest mulig nivå. Vi vil 
gjenopprette bydelsstyrene og overføre mer makt over lokale saker til dem.

Venstre vil:
•	 Etablere kulturhus i Fyllingsdalen
•	 Legge til rette for puber med lokalt særpreg i bydelen
•	 Etablere gatekunstgallerier i bydelen
•	 Sikre fortsatt gratis bruk av idrettsanlegg for alle
•	 Mer støtte og bedre samarbeid med lokale idrettslag

Venstre vil:
•	 Gjenopprette ordningen med bydelsstyrer
•	 Ha demokratiske valg til bydelsstyrene gjennom direktevalg
•	 Gi bydelsstyrene økt innflytelse over lokale saker

«Venstre vil realisere 
planene om et kulturhus 
i Fyllingsdalen...»

    Tarek Hedi  –  Bystyrekandidat for Venstre

«Vi vil gjenopprette 
bydelsstyrene og gi dem 
mer makt over lokale saker.»

    Tom-Arne Furnes  –  Bystyrekandidat for Venstre



VENSTRES KANDIDATER I FYLLINGSDALEN

«Venstre vil bygge Bybanen til Fyllingsdalen via Minde og Haukeland innen 2020, og er 
det eneste partiet med en konkret finansieringsplan for dette. Det er fullt mulig – det 
er bare prioriteringene lokalt og nasjonalt det står på. Venstre vil gjøre Bergen til en 
by som tar klimautfordringene på alvor. 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..»
Julie Andersland er Venstres 1. kandidat til bystyret

Tom-Arne Furnes (43) bor på Bønes, oppvokst i Fyllingsdalen og er 7. kandidat for Venstre.
«En rusmisbruker er like mye verdt som meg! Bergen fortjener derfor en verdig og bedre rusom-
sorg med mer forebygging i bydelene. Jeg er opptatt av å hjelpe enkeltmennesker som virkelig 
trenger det. Kollektivtransport i Bergen skal bli til et naturlig og reelt valg for alle. Når det koster 
litt mer å kjøre i rushtiden og kollektivtilbudet styrkes vil trafikken gå ned og køene bli mindre! 
Jeg brenner også for mer nyskapning og mindre byråkrati.» 

Anne-Magrethe Konow Lund (81) bor på Kleiven og er 59. kandidat for Venstre.
«Vi trenger en endring i kommunens innstilling til sykling i Bergen for å gjøre det trygt og en-
kelt å være syklist.  Jeg er også opptatt av å innføre tiltak som bedre ivaretar de myke trafikant-
er. Derfor vil jeg jobbe for at bydelen har trygge veioverganger. Venstre vil adskille gangveier 
fra sykkelveier på alle nye strekninger og dele opp eksisterende gang- og sykkelveier der det er 
mulig.»

Tarik Hedi (41) bor på Bønes og er 14. kandidat for Venstre.
«Vi trenger høy kvalitet i barnehage og skole, der alle lærere får tid og ressurser til faglig påfyll 
gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Jeg vil jobbe for at Løvås og Seljedalen skole 
unngår nye trusler om nedlegging. Jeg er også opptatt av bedre integrering av innvandrere i det 
norske samfunnet gjennom kurs og veiledning.»

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


