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Simen Saxebøl
Venstres ordførerkandidat  i Hobøl


Vendepunkt for Hobøl


”Bedre styring og offensiv satsing er 
nøkkelen til å løfte bygda vår” 
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Levende tettsteder
•	 Vi vil la de tre tettstedene beholde skolene, 


og sørge for fornuftig vekst og utvikling.
Å gjøre det enklere å leve miljøvennlig
•	 Vi vil ha et godt kollektivtilbud med hyp-


pige og presise avganger.
En god livsløpskommune
•	 Vi vil at Hobøl skal være en god kommune å 


bo i, fra vugge til grav.
Et rikt kultur- og idrettsliv
•	 Vi vil ha et kultur- og idrettstilbud med stor 


aktivitet og som favner mange. 
Ny kurs for Hobøl
•	 Vi vil få kommunen på rett kjøl med bedre 


styring og offensiv satsing.


Stem på Hobøl Venstre for: 
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Venstre vil:
•	 ha skoler på alle de tre tettstedene. Dette 


gir oversiktlige og trygge miljøer for elev-
ene. Skoler på hvert tettsted er også svært 
viktig for å opprettholde gode nærmiljøer i 
Hobøl.


•	 ha en god offentlig skole med dyktige med-
arbeidere og et godt læringsmiljø.


•	 hjelpe flere elever i de første skoleårene slik 
at færre trenger videre hjelp senere i skole-
systemet. Tidlig innsats nytter!


•	 unngå ytterligere kutt i skolen. Barn og 
voksne gir gode tilbakemeldinger på 
dagens skole, og slik vil vi ha det også i 
fremtiden.


Venstre vil:
•	 være pådriver for at kollektiv transport har 


hyppige og presise avganger, god komfort 
og sikkerhet, samt utvikling av stasjonsom-
råder og holdeplasser i hele kommunen.


•	 at alle kommunale nybygg og nye bygge-
felt tilrettelegges for fjernvarme og annen 
miljøvennlig teknologi. Venstre har fått 
gjennomslag for redusert byggesaksgebyr 
for passivhus. Vi vil ha samme reduksjon 
også for lavenergihus.


•	 fortsette i Morsaprosjektet, og generelt 
bidra til en ren elv gjennom planlegging og 
aktivitet i kommunens egen regi.


•	 tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle.


Trygg og god 
skole


En miljøvennlig 
bokommune
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Venstre vil:
•	 at Hobøl skal være en god vertskommune 


for næringsdrivende og gründere. Nærings-
utvikling skaper arbeidsplasser og aktivitet.


•	 ha tre levende tettsteder med fornuftig 
vekst og utvikling. Økning i folketallet er 
nødvendig for at tjenestetilbudet kan bestå 
og vokse.


•	 jobbe for å bedre de økonomiske rammene 
for kulturlivet - Hobøl skal være en ja-kom-
mune for kultur og idrett! 


•	 at idrettshall er det neste store løftet for 
idretten og folkehelsa i Hobøl.


•	 at bassenget på Knapstad igjen skal bli et 
folkebad. 


Venstre vil:
•	 prioritere barnevernsarbeidet. De riktige 


tiltakene må iverksettes, og de må settes 
inn tidlig nok. 


•	 at NAV yter god bistand i perioder av livet 
der ikke alt går som planlagt, og hjelper 
folk tilbake i en livssituasjon der de kan 
styre sine egne liv.


•	 følge opp den evalueringen av pleie- og 
omsorgssektoren som allerede er i gang 
for å sikre et best mulig tjenestetilbud for 
samtlige brukere.


•	 at eldre som ønsker å bo hjemme skal få 
muligheten til det så lenge det er forsvarlig.


•	 beholde dagsenteret ved HBBS.


Levende 
tettsteder


Livsløps-
kommunen 


36160_Delt brosjyre lokaldel 5s.indd   4 05.07.11   08.08







www.hobol.venstre.no


Venstres kandidater i Hobøl
1.  Simen Saxebøl
 (f. 1978)
 Jurist, Knapstad


2.  Børt Erik Vikheim
 (f. 1969)
 Seniorkonsulent, Tomter


3.  Ragnhild Saxebøl
 (f. 1973)
 Lærer, Hobøl


4.  Eirik Romstad
 (f. 1956)
 Forsker, Tomter


5.  Synnøve W. Ihlebekk (1968), Hobøl
6.  Isak T. Anderssen (1973), Knapstad
7.  Tove Fiksdal (1969), Hobøl
8.  Trond K. O. Kristoffersen (1965), Hobøl
9.  Odvar Walle (1969), Hobøl
10.  Mathilde S. Dahl (1977), Knapstad 
12.  Andreas Wangberg (1972), Hobøl
13.  Marcelle Rogers Askew (1968), Tomter 
14.  Lene S. Stenerud (1973), Hobøl
15.  Else Bjerke Westre (1942), Tomter 
16.  Torbjørn Nummestad (1977), Hobøl 
17.  Frode Andersen (1967), Knapstad 
18.  Ole-Jørgen Slutningen (1977), Hobøl
19.  Aud Skjærsaker Vikheim (1971), Tomter
20.  Richard Hjemmen (1972), Hobøl
21.  Per Finset (1953), Knapstad 
22.  Kathrine A. Nygård (1971), Hobøl
23.  André Bongard (1977), Tomter 
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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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