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Havgul  Clean Energy planlegger 

nå utbygging av vindkraft i Vest-

fjella. Det skal  kanskje bygges 75 

møller av nyeste type som hver 

kan bli 200 meter  høye.

 
Utbyggingen  vil også kreve transformatorer, 
kabler, «monstermaster» og veianlegg  med 5 
meter brede veier som skal gi plass til store kjø-
retøy. Det kan  bli store vernesoner rundt møl-
lene hvor man ikke får oppholde  seg.  Konse-
kvensene av utbyggingen vil bl.a. føre til:

•	 Landskapet  forslummes. Visuelt vil Vest-
fjella forandres fra å være et vakkert  natura-
real til å bli et industrilignende, goldt og trist 
kjempeområde.

•	 Det  vil oppstå store skader i forhold til na-
turmangfold, fugl og dyreliv. 

•	 Det  vil ikke lenger vil være attraktivt med 
jakt, fiske og andre  friluftsaktiviteter i om-
rådet.

•	 Aremark  kommune vil miste sitt særpreg 
som en landbruks- og skogkommune med  
idylliske tjern og grønne områder, og kom-
munen mister dermed sin  tiltreknings-
kraft i forhold til turisme og tilflytning. 

 
 

 
Venstre  mener derfor at utbygging av 
vindkraft i Vestfjella ikke er miljøvern. 
Klimaproblematikken, som er et  sammensatt 
og verdensomspennende problemkompleks, 
skal ikke føre til  hensynsløs utbygging i områ-
der der det fins andre miljøinteresser. Det  er et 
tankekors at i dag møter utbyggere til vindkraft 
strengere  miljøkrav i Tyskland enn i Norge.

Venstre  vil at våre barn skal arve det som i dag 
oppleves som  selvfølgeligheter, men som fak-
tisk er mangelvare mange andre steder i  ver-
den, og som fort kan bli det her også hvis vi ikke 
verner om det:  stillhet, natur, frisk luft og rent 
vann.
 
Nei  til vindkraftutbygging i Vestfjella, er ja 
til framtiden!
 

Nei til vindkraft i  
Vestfjella
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Venstre  vil at Aremark kommu-

ne  skal være en foregangskom-

mune i miljøsammenheng  uten 

å ødelegge  naturmangfoldet, 

fugle- og dyrelivet slik  vind-

kraftutbygging vil gjøre.

 
 
Grønn energi
Venstre  er for “grønn” energi selv om vi er mot 
vindkraftutbygginga i  Vestfjella. I Aremark 
ønsker Venstre andre miljøtiltak enn vind-
kraft for  å bekjempe klimautslipp som f.eks: 

•	 solenergi  og jordvarme i offentlige bygg
•	 stimulere  til øking av den økologiske pro-

duksjonen samt produksjonen av bioenergi 
•	 sørge  for at kommunen er behjelpelig med 

ENØK-tiltak for industri, landbruk  og hus-
holdninger, og er behjelpelig med å søke om 
økonomisk støtte fra ENOVA dersom dette er 
ønskelig.

 
 
 

 
 
 

Naturmangfold
Venstre  mener det er viktig å ta vare på na-
turmangfoldet i bygda. I Aremark er  det mye 
god matjord, vakre naturområder, innsjøer og 
tjern som vi mener  må skjøttes på en god måte. 
Derfor vil vi:

•	 Bedre  vannkvaliteten i Aremarksjøen ved 
å arbeide mot høstpløying og bevaring av 
randsoner mot sjø.

•	 Bekjempe  krepsepesten. 
•	 Følge opp den nye naturmangfoldsloven og 

utvikle  en plan i samarbeid med fylket for 
natur- jord og kulturminner.

Bedre  klima og miljø 
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Venstre mener at skolen skal være 

et  godt sted å  være og at alle 

elever skal få opplæring tilpas-

set sine  behov og  forutsetninger. 

Skolen  har ansvar for å formidle 

kunnskap og bidra til utvikling av 

kreative og livsdyktige mennesker.  

Kunnskapssynet  til Venstre omfatter  hele 
mennesket. Venstre vil ha frie og  selvstendige 
skoler og vil sikre lokal påvirkning. Vi ønsker at  
kommunene skal ha stor frihet til å organisere 
tilpassede  opplæringstilbud slik de mener det 
er best. Skolen skal være tilpasset  elevene og  
lokalsamfunnet. I Aremark har vi en god kombi-
nert barne- og  ungdomsskole plassert sentralt 
midt i bygda.  Venstre i Aremark vil  arbeide for 
at Aremark skole fortsatt er en god skole ved å:
 
•	 sette  elevene i sentrum, sørge for at de blir 

hørt og får delta i utviklingen  av skolen ved 
bl.a. å få gi tilbakemelding til lærere på  un-
dervisningen

•	 arbeide  for å styrke innsatsen i første og an-
dre klassetrinn, og slik legge et  godt grunn-
lag for de etterfølgende år i skolen

•	 arbeide  for åpenhet om evalueringer av sko-
len

•	 styrke de praktiske og estetiske  fag. 

 
Etter-  og videreutdanning 
Venstre  vil arbeide for at etter- og videreut-
danning for ansatte på alle nivåer  blir styrket. 
Kompetanseheving kan handle om faglig på-
fyll, men det kan  også handle om kompetanse 
på formidling, spesialpedagogisk kompetanse,  
om lederutvikling og mange andre typer kom-
petanse som skolen trenger.

Å  satse på læreren er å satse på eleven.

Styrke  og videreutvikle 
Aremark skole
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Ved å  satse på kultur vil Aremark 

være et godt sted å vokse opp i, et  

levende sted å bo i samt kunne til-

trekke seg nye innbyggere.

 
Bibliotek
I  Aremark er det planer om å bygge nytt bi-
bliotek. Venstre i Aremark vil  være pådri-
ver i dette arbeidet. Vi vil følge opp og se 
til at  biblioteket blir et moderne bibliotek 
som kanskje også kan huse flere  typer kul-
turtiltak som utstillinger, konserter m.m.  

Kulturarrangementer  
Vi  vil også stimulere og videreutvikle de kul-
turtilbudene, aktivitetene og  arrangementene 
som Aremark allerede er kjent for som f.eks.  
elgfestivalen, slåttetreff, Galleri Strømsfoss og 
Strømsfossdagen.
 
Bøensætre
Bøensætre,  sammen med noen omkringlig-
gende plasser, er Østfolds representant blant  
22 utvalgte kulturlandskaper i Norge. Med da-
gens drift prøver man å  holde historien levende 
og samtidig bevare det åpne kulturlandskapet 
med  blomsterrike engbakker. Aremark Venstre 
ønsker å styrke  Bøensætres posisjon som le-
vende museum, som opplevelsessenter og for  
undervisning. 
 
 

Frivillige  foreninger
Vi vil også stimulere foreninger og fritidstilbud 
som er med på å gjøre Aremark til en levende 
kommune slik som historielaget,  bygdekvinne-
laget,  Lyons, Jeger- og fiskerforeningen, Bon-
delaget, idrettsforeningene m.fl. Aremark er en 
av kommunene med flest foreninger i forhold til 
innbyggertallet.
 
Kulturtilbud  for barn og unge
Vi  vil spesielt stimulere og legge forholdene 
til rette for kulturtilbud  for barn og unge som 
f.eks. kulturskolen med musikkskolen og  skole-
korpset, idrettsorganisasjoner, ungdomshuset 
og ungdomsklubben,  bygdekinoen m.m. Det er 
viktig å bygge opp under frivillige organisasjo-
ner som støtter barn og unge.

Styrke  og videreutvikle 
kulturlivet i Aremark
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Landbruksnæringen
Aremark  er først og fremst en landbrukskom-
mune. Aremark Venstre ønsker mangfold  i 
landbruket, satsing på norsk matkultur og sti-
mulering til  gründermentalitet og nytenking 
innenfor landbruket. Vi tror at lokal  produksjon 
av mat og drikke med geografisk opprinnelses-
merking, er bra  for et levende og aktivt bygde-
samfunn og for reiselivsnæringen.

Etablering  av små bedrifter
Venstre  i Aremark ønsker å tilrettelegge for at 
folk kan etablere egen  virksomhet og leve av 
den. Å etablere egen bedrift, kan være en  ut-
fordring når det gjelder å finne fram i jungelen 
av  regelverk.  Aremark Venstre vil bedre tilret-
telegging og veiledning for  etablering av små 
og mellomstore bedrifter gjennom kommunens  
serviceapparat.

Turisme
Aremark  Venstre vil tilrettelegge for økt turis-
me, service og tilgjengelighet  ved å lage over-
sikt over alle aktiviteter i bygda og markedsføre 
disse i  kommunens nettsider og i brosjyrema-
teriell.
Vi  vil også støtte planene om å opprette en re-
gionalpark for å utvikle  Haldenkanalen og den 
omkringliggende regionen med særlig vekt på 
turisme  og næringsutvikling basert på naturen 
i området.

Næringsutvikling
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Venstre vil også
Varm omsorg når du trenger det
Aremark skal være et trygt sted å bo for folk i 
alle aldre. Vi vil arbeide for å ha
 
•	 en god barnevernstjeneste
•	 et godt helsetilbud for barn og unge
•	 et godt helsesenter med legekontor og hel-

sesøster
•	 god tannlegetjeneste
•	 god omsorg for eldre og gode omsorgsboli-

ger

 
Gode  oppvekstsvilkår for barn og unge
Det er mange  fordeler for barn og unge å vokse 
opp i en  kommune med fin natur og  mange fri-
luftsmuligheter. Dette må vi ta vare på. Venstre 
mener også at  det er viktig å stimulere og vide-
reutvikle gode fritidstilbud som sport  og idrett, 
musikkskole, skolekorps, 4H og andre kulturelle 
aktiviteter  for barn og unge.  
 
Venstre  vil sørge for at barn og unge har 
gode voksne å snakke med når de  trenger 
det. Det kan være helsesøster eller andre.  
 
Venstre vil  også støtte ungdomshuset og gi 
gode vilkår til ungdomsklubben.
 
 
Videreutvikling av Aremark sentrum 
Aremark sentrum er viktig for bygdas identitet, 
som møteplass og for tilreisendes opplevelse 
av Aremark som et hyggelig sted. Aremark 
kommune har to senter: Fosby og Strøms-
foss. Strømsfoss har nå egen utviklingsplan 
som innebærer tilrettelegging for turisme og 
nybygg. Fosby har i de senere årene fått ny 
idrettshall. Det er laget gang- og sykkelsti med 

veibelysning mellom rådhuset og kirken. Dette 
er positive tiltak. Venstre ønsker å videreutvikle 
Fosby sentrum med bl.a. bedrede muligheter 
for tilgang til sjøen for gående og syklister. 

 
Aremark Venstre vil bevare Aremark som 
egen kommune.
 



www.venstre.no/ostfold/aremark

Våre kandidater

1.  Solveig Toft
 Høgskolelektor
 Fjelltun, Aremark

2.  Benedicte Bakken
 Agronom 
 Holtet, Bjørkebekk

3.  Petter Andresen
 Tømrer
 Bøensætre, Aremark

4.  Thore Gretland
 Konsulent
 Slorer, Aremark
 

1. Solveig Toft (f. 1959) Fjelltun
2. Benedicte Marie Bakken (f.  1955) Holtet
3. Petter Andresen (f. 1960) Bøensætre
4. Thore Gretland (f. 1947) Slorer
5. Toralf Rud (f. 1954) Fjelltun
6. Wenche Høidahl (f. 1947) Fange
7. Gunnar Arvesen (f. 1949) Haugetun
8. Hanne Bergstrøm (f. 1962) Bråthen
 


