
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




«Vi vil skape et fremtidsrettet, mangfoldig 
og klimavennlig Eidsberg»  


Et liberalt Eidsberg     
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Et liberalt Eidsberg


Venstre vil:


•	 Bygge	en	sunn	og	balansert	kommune-
økonomi,	uten	eiendomsskatt


•	 Sette	i	gang	en	utredning	om	kommune-
strukturen	i	Indre	Østfold


•	 At	demokrati	og	åpenhet	skal	prege	politik-
ken	og	at	kommunen	skal	bli	mer	tilgjenge-
lig	for	innbyggerne


Venstre setter folk først. Derfor satser vi 
på barna våre, skolen, helhetlig stedsut-
vikling og klimavennlige løsninger.


Maren Hersleth Holsen
Venstres	ordførerkandidat		i	Eidsberg
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Venstre vil:


•	 Ha	likebehandling	og	forutsigbarhet	for	alle	
barnehager	i	Eidsberg	kommune.


•	 Ha	en	større	satsing	for	å	bekjempe	fattigdom,	
frafall	i	skole,	omsorgssvikt,	rus	og	psykia-
triske	problemer.


•	 At	flere	kommunale	stillinger	som	omhandler	
barn	og	unge	gjøres	fleksible,	med	tilgjenge-
lighet	etter	skoletid	og	i	helger.


•	 Styrke	og	optimalisere	barnevernet.	


•	 Jobbe	for	tettere	samarbeid	mellom	kom-
mune	og	lag/foreninger	og	legge	til	rette	for	at	
alle	barn	kan	delta	på	fritidsaktiviteter.	


Et godt sted å vokse opp


Venstre vil:


•	 Få	læreren	tilbake	til	klasserommet	som	en	
klar	og	tydelig	leder.	


•	 Satse	på	rådgivningstjenesten	i	ungdoms-
skolen.


•	 Videreføre	arbeidslivsfag	for	en	mer	praktisk	
skole.	


•	 At	skolen	skal	oppfordres	til	å	bruke	foreldre	
mer	aktivt	i	skolen.


•	 At	SFO-tilbudet	i	Eidsberg	bør	omfatte	et	alter-
nativ	med	stor	grad	av	fysisk	aktivitet,	gjerne	i	
samarbeid	med	idrettslag.	


•	 Øke	antall	lærlingplasser.


•	 Satse	på	et	IT-løft	i	Eidsbergskolen.	


En bedre Eidsbergskole
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Venstre vil:


•	 At	Mysen	skal	bli	en	urban	og	attraktiv	by	
med	et	fortettet	og	tydelig	sentrum.	


•	 Sikre	areal	for	idrettsanleggene	i	sentrum.


•	 Jobbe	for	å	tillate	spredt	bosetting	i	grendene	
innenfor	tydelige	kriterier	som	eksempelvis	
jordvern.


•	 Bygge	ny	svømmehall	i	Mysen	sentrum.	
Denne	bør	bygges	etter	strenge	energi-	
økonomiske	prinsipper,	hvor	man	utreder	
samdrift	med	interkommunal	ishall.


•	 Tilrettelegge	for	gründerhotell	i	Mysen		
sentrum.	


•	 Se	på	en	kreativ	og	lønnsom	etterbruk	av	
Festiviteten	svømmehall,	som	f.eks	konsert-
klubblokale.


Helhetlig stedsutvikling


Venstre vil:


•	 Redusere	kommunens	egne	utslipp	med	25%	
før	2015	(se	www.eidsberg.venstre.no).


•	 Jobbe	for	at	Østre	Linje	møter	dagens	krav	
til	infrastruktur	og	fremkommelighet,	samt	
utrede	muligheter	for	gjenåpning	av	streknin-
gen	Rakkestad-Sarpsborg.


•	 Oppfordre	til	økt	sykkel-	og	gangtrafikk.	Det	
bør	bygges	gode	gang-	og	sykkelveier	fra	
grendesentra	til	Mysen.


•	 Vil	tilrettelegge	for	pendlere	og	økt	bruk	av	
kollektivtransport.


•	 Legge	til	rette	for	utbygging	av	alternative	
energiformer,	som	for	eksempel	vindmølle-
park	langs	ny	E18	og	på	Monaryggen.


Et klimavennlig samfunn
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www.eidsberg.venstre.no


Venstres kandidater i Eidsberg


1.  Maren Hersleth Holsen (35)
 Landskapsarkitekt,
 Hærland


2.  Håvard Baggetorp (33)
 Brannkonstabel, 
 Mysen


3.  Ingunn Herstad Hensel (38)
 Selvstendig næringsdrivende,
 Eidsberg


4.  Britt Fladmark Holta (51)
 Funksjonær,
 Hærland


5.  Ines Bahtijaragic (35). Hjelpepleier, Mysen.
6.  Jonny Løken (34). Sjåfør, Mysen.
7.   Frode Larsen (55). Rørlegger, Mysen.
8.  Mona Martinsen (38). Selvst.nær., Hærland.
9.  Marita Therese Larsen Klund (38). 
 Barnehagegründer, Hærland.
10.  Einar Lange (69). Selvst.nær., Eidsberg.
11.  Gabrielle Bjørnstad-Northern (39). 


Markedsfører, Hærland.
12.  Ada Bjerke (54). Fysioterapeut, Mysen.
13.  Inge Løvoll (48). Vernepleier, Mysen.
14.  Tore Johan Høylund (30). Ingeniør, Mysen.
15.  Liv Johansen (69). Pensjonist, Trømborg.
16.  Tommy Pedersen (41), Leder, Mysen.
17.  Christin Arnesen (49). Lærer, Mysen.
18.  Eldbjørg Skaug (69). Pensjonist, Eidsberg.
19.  Knut Lunde (57). Selvst.nær., Trømborg.
...
27.  Rita Iren Sletner (51). Teamleder, Hærland.


... se programmet og resten av lista 
på våre nettsider.Foto:		Glenn	Thomas	Nilsen
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En god skole er den viktigste investeringen i 
vår fremtid. Østfold har alle muligheter til å 
snu lavt karaktersnitt og stort frafall til  
fremgang og vekst. I stedet for å kutte i 
tilbudet, vil vi satse for å skape et bedre  
skoletilbud i fylket vårt.


Derfor vil Venstre:
•	Ha dyktige lærere. Faglig dyktige lærere 


gir gode elever. Derfor vil vi satse – på å gi 
lærerne i Østfoldskolen større muligheter til 
etter- og videreutdanning.


•	Se den enkelte elev. Hver enkelt elev er unik 
og har noe hun eller han er best på. Derfor 
vil vi styrke rådgivningstjenesten, gjøre 
undervisningen mer praktisk for skoletrøtte 
og ha flere helsesøstre i skolen. 


Bedre skole, mindre frafall
•	Sikre et bredt skoletilbud. Venstre vil ha et 


tilbud innen kreative og praktiske fag i alle 
Østfolds regioner. Vi vil satse på bedre sam-
arbeid mellom næringslivet, kommunene 
og skolene for å skape flere lærlingeplasser.


 
«Dyktige lærere skaper trygge elever.» 


Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) 
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En bedre skole med mindre frafall
•	Venstre vil at hver enkelt elev skal ha 


muligheten til å lykkes. Derfor satser vi på 
dyktige lærere med tid til elevene.


Å gjøre det enklere å leve miljøvennlig
•	Venstre vil ha flere avganger og binde fylket 


sammen med buss, tog og ferge.
Flere nye arbeidsplasser
•	Venstre vil ha flere nye arbeidsplasser i 


Østfold, ved å satse på gründerne.
Ren natur som er tilgjengelig for alle
•	Venstre vil ha ren fjord og rene vassdrag, og 


sikre tilgang til friluftsliv for alle.
Kultur med stor bredde og høy kvalitet
•	Venstre vil sikre et bredt kulturtilbud, og 


støtte opp om det frivillige arbeidet.


Stem på Østfold Venstre for:


Per Magnus Finnanger Sandsmark
Førstekandidat for Østfold Venstre
per.magnus@venstre.no, ostfold.venstre.no
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1. Per Magnus F. Sandsmark, Halden (i midten)
2. Sindre W. Mork, Moss og 3. Britt F. Holta, Eidsberg


Østfolds fremtid 
– ditt valg 


«Østfold fortjener å bli satset på. 
  Vi er klare til å satse!»
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