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Raymond Ingemannsen og Kjell Jørgensen. 
1. og 2. kandidater for Hvaler Venstre.


Et levende Hvaler


«Hvaler skal være et godt sted å 
leve, året rundt.»
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En bedre Hvaler-skole
•	 Vi vil satse på faglig dyktige lærere og 


skoleledere som skaper trygge elever i 
samarbeid med hjemmet. 


Naturperlen Hvaler
•	 Vi vil at Hvalers unike natur- og dyreliv skal 


videreføres til kommende generasjoner.
Positiv utvikling for Hvaler
•	 Vi sier nei til boplikt, nei til eiendomsskatt, 


ja til bolyst og ja til et levende næringsliv.
Trygge Hvaler
•	 Vi vil ha en trygg oppvekst for våre barn og 


en verdig alderdom for våre seniorer.


Et godt sted å leve
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Venstre vil:
•	 innføre en ordning med systematisk 


etter- og videreutdanning for lærere. Faglig 
dyktige lærere gir gode elever.


•	 hjelpe flere elever i de første skoleårene slik 
at færre elever trenger videre hjelp senere i 
skolesystemet. Tidlig innsats nytter.


•	 følge opp samarbeidet mellom skole og 
hjem gjennom hele skoleløpet i større grad 
enn i dag. Et godt samarbeid mellom skole 
og hjem gir trygge elever og engasjerte 
foreldre


Venstre vil:
•	 Jobbe for en enda bedre oljevernberedskap 


på Hvaler, blant annet for å sikre nasjonal-
parken.


•	 Ha losplikt helt inn til Fredrikstad.
•	 Si nei til mudderdumping ved Belgen.
•	 Få ned utslippene i Glomma. Vi vil ha en ren 


elv og et rent Hvaler.
•	 Ha en helhetlig plan for utbygging av vind-


kraft i Østfold, før det blir aktuelt å vurdere 
utbygging på Hvaler.


•	 Sørge for bedre korrespondanse mellom 
buss og tog for pendlerne.


En bedre 
Hvaler-skole


Naturperlen  
Hvaler
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Venstre vil:
•	 Si nei til eiendomsskatt. Vi vil heller satse 


på nytt næringsliv og rasjonell drift av  
kommunen for å sikre en sunn  
kommuneøkonomi.


•	 Si nei til boplikt. Vi tror ikke tvang vil føre 
til en positiv utvikling for Hvaler. Vi vil gjøre 
Hvaler attraktivt for både fastboende og 
turister gjennom bolyst og et bærekraftig 
næringsliv.


•	 Utnytte kultur- og reiselivspotensialet som 
ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark.


Venstre vil:
•	 Bygge ut sykkel- og gangstier i hele  


kommunen, spesielt langs fylkesveien. 
•	 Være garantisten for belter i alle  


skolebussene.
•	 At ingen som sliter, skal bli gitt opp i møtet 


med det offentlige, uavhengig av 
livssituasjon og bakgrunn. Som  
lokalsamfunn måles vi på hvordan vi tar 
vare på de svakeste blant oss


•	 Utvikle flere helsetilbud i kombinasjon med 
eldresenteret på Dypedalsåsen.


•	 Sørge for at alle som har behov for pleie- og 
omsorgstjenester får et godt tilbud. 


Positiv  
utvikling


Trygge 
Hvaler
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www.hvaler.venstre.no


Venstres kandidater på Hvaler
1.  Raymond 


Ingemannsen (f. 1968)
 Driftsleder


2.  Kjell Jørgensen 
(f. 1966)


 Førstelektor


3.  Tom Rød (f. 1966)
4.  Thor Foss (f. 1947)
5.  Pål Espen Bugge (f. 1955)
6.  Mona Inger Nordgren (f. 1950)
7.  Per Brose (f. 1945)
8.  Rune Günter Bosy (f. 1963)
9.  Nils Tore Nilsen (f. 1945)


... les mer om oss på våre nettsider.


Foto: Per E. Braseth-Ellingsen
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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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