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NYHET 2011:
Kun Venstre stemmer mot eiendomskatt i Rygge


Gi Rygge ny kurs


JA: Kunnskapsbasert næringsutvikling
NEI: En dyr storskole vi ikke trenger







Skolestrukturen er endel av Rygges 
identitet. Vi er en landlig kommune med 
en desentralisert skolestruktur og solide 
nærmiljøer. Det er ikke behov for å endre 
denne skolestrukturen. Ingen i Rygge-
skolen har bedt om storskole. Likevel 
ønsker de store partiene å "prøve dette". 
Det eneste vi vet er at storskole er dyrt 
og at lærerne ikke jubler. Det som trengs 
er vedlikehold og oppussing. De store 
partiene som har hatt makten har ikke 
prioritert dette nok. Venstre vil prioritere 
innholdet i Ryggeskolen samt at vi vil øke 
innsatsen på vedlikeholdsiden. 
Venstre ønsker ikke å ødelegge dagens 
gode ungdomskolemiljøer ved å bygge en 
storskole med opp mot 800 elever.


Respekt for dagens skolestuktur







Rygge er det stedet i Norge med best 
tilgang på infrastruktur og arbeidskraft. 
Innenfor en times kjøring finnes et 
arbeidsmarked på 2 millioner mennesker. 
Samtidig har vi tilgang til E6, tog, havn 
og lufthavn. Rygge er en av Norges 
vakreste landbrukskommuner og er et 
godt sted å bo.


Venstre vet det er mulig å markedsføre 
dette mot næringslivet. Vi mener det er 
attraktivt å legge hovedkontorer til Rygge 
dersom fasilitetene er til stede. Derfor vil 
vi realisere planene til konsulentfirmaet 
FutureProof. Se forsidebilde.


Mens Norge har god plass, har Rygge liten 
plass. Kommunen vår har Norges beste 
landbruksjord og har derfor en nasjonal 
forpliktelse til å produsere mat. Dette 
må fortsette. Da er det vanskelig å finne 
plass til nye arealkrevende 
næringsområder.


Defor MÅ Rygge satse på kunnskaps-
basert næringsutvikling som ikke krever 
store arealer. Rygge Venstre står alene i 
denne kampen. Dersom du stemmer 
Venstre, lover vi en ny kurs med fokus på 
utdanning og næringsutvikling. 
Dette er fremtiden!


Rygges 
fordeler


Rygges 
utfordringer







•	 Rygge Venstre har:
•	 1. Vært pådriver for landskapsvern 


rundt Værne Kloster
•	 2. Påvirket planene for nye Støtvig
•	 3. Stoppet utslipp i Kureåa
•	 4. Bevisstgjort administrasjonen om 


Rygges unike verdier
•	 5. Bidratt til økte prosjektinntekter for 


kommunen
•	 6. Markedsført Rygge mot næringslivet
•	 7. Vært en motkraft til massiv bolig-


bygging
•	 8. Bidratt til økt jordvern
•	 9. Forsvart dagens skolestruktur
•	 10. Lagt frem budsjett uten e-skatt


Rygge Venstre vil:
•	 1. Bevare dagens skolestruktur.
•	 2. Stoppe planene om storskole.
•	 3. Ruste opp dagens skolebygg.
•	 4. Prioritere nytt sykehjem.
•	 5. "Selge" Rygge inn mot næringslivet.
•	 6. Realisere planen om kunnskapsba-


sert næringsutvikling rundt flyplassen.
•	 7. Øke kommunens inntekter gjennom 


prosjektarbeid.
•	 8. Øke tilgjengeligheten i strandsonen.
•	 9. Fjerne lærernes munnkurv.
•	 10. Fjerne eiendomskatten.
•	 11. Skape et grønnere Rygge
•	 12. Stimulere nye næringer


Våre resultater 
2007-2011


Politiske mål 
2011-2015







www.venstre.no/ostfold/rygge


Venstres kandidater i Rygge
1.  Finn-Erik Blakstad
 Ordførerkandidat
 Ekeby


2.  Camilla Tønnesen
 Adjunkt 
 Feste


3.  Roy Fredrik Molvig Dahl
 Ungdomskandidat
 Øreåsen


4. Julie Tjernsli
 Lærer
 Gullfunnet


 1. Finn-Erik Blakstad (1973) 
2. Camilla Tønnesen (1979) 
3. Roy Fredrik Molvig Dahl (1993) 
4. Julie Tjernsli (1974) 
5. Kjetil Sponaas (1961) 
6. Eivind Fuglum (1973) 
7. Helge Tørklep (1954)  
8. Erik Grønner (1957)


 9. Jon Ø Stubberud (1951) 
10. Ann Iren Janitz (1961) 
11. Nicolai Tell (1986) 
12. Arild Pettersen (1951) 
13. Vigdis Akre (1945) 
14. Johan Chr. Tønnesen (1979) 
15. Frode Alne Bolin (1971


HUSK: Det blir neppe storskole dersom Ap og 
FrP mister flertallet i kommunestyret...


Gi Rygge en trygg skolestruktur og nye næringer


Grønt,	åpent	&	kreativt








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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