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    «Vi vil ha Moss tilbake til sentrum.»



12. september kan du bestemme hvem som 
skal styre i Moss. Venstre er et sentrumsparti. 
«Folk først» representerer det vi står for.

Venstrefolk er ansvarsbevisste 
ombudsmenn. Vi jobber for et lokaldemokrati 
hvor det viktigste er samarbeid om langsiktig 
fotrvaltning av våre felles verdier.

«Moss tilbake til sentrum» innebærer en 
satsing på et levende Moss sentrum som 
innbyggernes møteplass og sosiale arena, og 
styring av Moss fra det politiske sentrum. Vi 
mener denne satsingen vil berike alle deler av 
Moss.

Sindre W. Mork - Ordførerkandidat

Moss tilbake til sentrum



Moss har Kanalparken, Kirkeparken, Ne-
sparken og Melløsparken. Venstre vil bevare 
parkene som åpne grønne områder til glede for 
besøkende og byens innbyggere. 
 
Kulturminner i sentrum skal vi ta vare på, ikke 
minst de resterende, unike bygningene som 
synliggjør det historiske Moss. 
 
Med Moss Sentrum som utgangspunkt vil Ven-
stre legge opp merkede gang- og sykkelruter 
som leder ut til byens mange friluftsteder.

Grønt i sentrum
Venstre arbeider også for en markalov for 
Mossemarka, og følger opp vernesoner rundt 
Vansjø. 
 
Venstre ønsker varig vern av Mosseskogen og 
Midtre Jeløy.

Venstre ønsker en sterkere fokus på kilde-
sortering og derigjennom bedre utnyttelse av 
avfallet som ressurs. 



Venstre vil styrke Kulturskolen og satse på et 
mangfoldig kulturliv rundt Parkteateret/Tivoli 
som scene.

Handels- og serveringsnæringen er avhengige 
av aktiviteter i sentrum. Forutsigbare ramme-
betingelser for alle frivillige og profesjonelle 
kulturaktører.

Flerkulturell festival i sentrum

Venstre mener en flerkulturell festival vil gi oss 
et innblikk i og forståelse for de mange kultu-
relle bakgrunner som byens  innbyggere har. 

Kulturen i sentrum
Festivalen skal fremelske respekt og forståelse 
for våre kulturelle ulikheter. Dette kan gi im-
pulser og inspirasjon til samarbeid og utvikling 
også utenom festivaldagene.  

Ny kulturscene

Venstre vil vurdere en ny kulturscene som 
supplement til Parkteateret. Med nærhet til 
Moss Lufthavn Rygge,  E6 og jernbane ligger 
forholdene godt til rette for at konferanser kan 
legges til Moss. Et eventuelt konferansehotell i 
samarbeid med private aktører kan gi Moss en 
mulighet for en slik scene.



Et levende sentrum er viktig for både attrak-
tive bomiljø og for å trekke både gründere og 
variert fagkompetanse

Gründere i sentrum

Venstre vil etablere et gründersenter. Kommu-
nen skal legge til rette for kontor-hotell med 
nødvendig infrastruktur og sekretær/rådgiver 
som kan bistå lokale gründere og småbedrifter 
med rapportering og regnskap.

Gründersenteret skal også tilby en kontortje-
neste til pendlere fra Moss, som et alternativ 
til hjemmekontor. 
 

Kreativ verdiskaping i sentrum
Dette vil legge til rette for et bredere kontakt-
nettverk for byens gründere og småbedrifter i 
et miljø hvor man kan møte mennesker med 
samme interesse eller relevant fagkunnskap.

Se våre nettsider moss.venstre.no 
for nærmere presentasjon av Venstres 
kandidater i Moss og fullstendig program



Tak over gågata

Konkurransen fra butikksentra i utkanten 
av Moss er stor. På kjøpesentra kan man gå 
tørrskodd hele året. Moss Venstre mener et 
overbygg i Dronningens gate vil være med på å 
heve interessen for byens flotte paradegate

Venstre vil ha en utredning om alternativer og 
kostnader, og vi vil at innbyggerne skal ta del 
i utformingen. Derfor vil vi utlyse en konkur-
ranse om hvordan dette best kan løses.

Utvikling i sentrum
Familieleiligheter i sentrum

Venstre vil legge til rette for et mangfoldig 
bo- og arbeidstilbud i sentrum. Vi vil ha tilret-
telagte boliger for flere målgrupper – også 
større leiligheter for barnefamilier som ønsker 
å bo mer urbant. Venstre ønsker et sentrum 
hvor alle kan føle seg trygge og ha kort vei til 
kultur- og aktivitetstilbud.

Venstre mener vi kan bygge høyere for å 
fortette i sentrum. Begrensinger gjøres i hvert 
enkelt tilfelle med bakgrunn i type bygg, funk-
sjon og estetikk.



Skole vil fortsatt være Venstres hovedprioritet 
for utvikling av vårt lokalsamfunn. Venstres 
visjon for skolene i Moss er at alle skal ha 
eierskap til og stolthet over det som skjer i 
Mosseskolen. 

Moss Venstre vil prioritere innholdet i skolen. 
Det betyr at kunnskap gjennom god ledelse, 
flere lærere og bedre læremidler skal priorite-
res foran sosiale tiltak som SFO-priser og frukt 
og grønt.

Venstre vil øke lærertettheten i Moss for å 
styrke undervisingstilbudet til elevene. En 
målsetting for lærertetthet skal defineres i 
kommunens strategiske skoleplan.

Mosseskolen som merkevare
Venstre vil stille relevante krav til kvalifika-
sjoner for å undervise i Mosse-skolen og tilby 
kompetanseheving. Venstre vil ha gode rådgi-
vere til å rettlede ungdom til videre utdanning 
og yrkesvalg.

Cathrine Orm (37), Jeløy. Lærer og Venstres 2. 
kandidat



I løpet av de neste tiårene, vil personer med 
demens fordobles. Venstre vil derfor styrke 
tilbudet til denne gruppen, og opprette flere 
egne avdelinger for demens på sykehjem-
mene, samt prioritere personell med geriatrisk 
kompetanse i avdelingene. 

Venstre vil bygge ut dagsentertilbudet for 
demente og personer med  alderspsykiatriske 
lidelser. 

Venstre ønsker egne avdelinger for  lindrende 
pleie i terminalfasen.

Venstre vil stimulere til løsninger som i større 
grad åpner for at pårørende bidrar i eldreom-
sorgen. 

Varm velferd når du trenger det
Kommunens frivillighetspolitikk skal omfatte 
et register med frivillige som vil bidra til mer 
trygghet, sosiale tiltak og tjenester for eldre.

Per Vagmo (67), Mosseskogen. 
Daglig leder/Pensjonist og Venstres 
3. kandidat.
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Venstres kandidater i Moss
1.  Sindre W. Mork (50)
 Marineingeniør,
 Mosseskogen

2.  Cathrine Orm (37)
 Lærer, 
 Ramberg

3.  Per Vagmo (67)
 Daglig leder/ Pensjonist,
 Mosseskogen

4.  Joakim Sveli (30)
 Økonom og statsviter
 Sentrum

5.  Aud-Kirsten Ekvold (73), Helsesekretær/ 
Pensjonist, Klommesten.

6.  Ole Peder Kjeldstadli (67), Pensjonert 
lektor, Refsnes.

7.  Benjamin Wikhaug (18), Student, Skredderåsen.
8.  Elisabeth Andenæs Torp (40), Bank, Krapfoss.
9.  Terje Norum (41), Komponist, Hoppern.
10.  Jørn Stave (36), Seniorrådgiver, Gimle.
11.  Kari Aanes Ekhougen (44), Barnehage, Ramberg.
12.  Dag Ottar Sætre (36). Lege, Reier.
13.  Torunn Isberg (62), fagkonsulent, Ørehavna.
14.  Ali Yazar Øzbal (18), Student, Skredderåsen.
15.  Ida Johanne Bomann(21), Student, Hoppern.
16.  Haakon Vardal (48), Ingeniør, Refsnes.
17.  Kyrre Idar Stenersen (46), Ingeniør, Bjerget
18.  Ida Skjerve (29), Barnevernspedagog, Sentrum.
19.  Nora Marie Gudem (76), Pensjonist, Tronvik.

Du finner mer detaljert presentasjon 
av kandidatene på:
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