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Johan Aksel Ekhaugen og Ingunn Helene Sand 
Fosser. 1. og 2. kandidater for Trøgstad Venstre.


Et liberalt
Trøgstad


«Trøgstad skal være et godt sted å vokse 
opp, og et godt sted å leve.»







Et godt sted å vokse opp
•	 Vi vil at Trøgstad skal bli en god kommune 


å vokse opp i for barn - uansett bakgrunn. 
En bedre skole
•	 Vi vil ha en bedre skole med mindre frafall 


- det må satses spesielt på ungdomsskolen 
for å hindre at elever faller i fra på  
videregående.


Langsiktig utvikling av kommunen
•	 Vi vil ha mer fleksible og gode muligheter 


for bosetting i grendene.
Et klimavennlig samfunn
•	 Vi vil ha bærekraftig bruk av kommunens 


naturressurser - klimautslippene må bli 
kraftig redusert.


Et liberalt Trøgstad







Venstre vil:
•	 Styrke barnevernet, helsesøsterstillingen, 


psykisk helseteam og "Et sted med  
muligheter".


•	 Bedre tilbudene for funksjonshemmede. 
•	 Prioritere å utvide Trøgstadhallen.
•	 Styrke kulturskolen slik at ventelistene 


forsvinner.
•	 Gi tilgang til gode og tilpassede lokaler for 


hele musikklivet.
•	 Legge forholdene til rette for lag og  


foreninger, særlig de som jobber med barn 
og ungdom, men også for eldre.


•	 Styrke pleie- og omsorg slik at Trøgstad 
også blir et godt sted å bli gammel i.


Venstre vil:
•	 Beholde alle tre barneskolene.
•	 Oppgradere Skjønnhaug barneskole, da vi 


ikke kan se hvordan kommunen skal klare å 
bygge ny til anslagsvis 200 millioner kr. 


•	 Styrke vedlikeholdet ved Båstad og Havnås 
barneskoler.


•	 Øke lærertettheten, også på ungdoms- 
skolen.


•	 Satse på IT i skolen.
•	 Videreføre arbeidslivsfag for en mer  


praktisk skole, slik at mer av  
undervisningen kan være av praktisk art.


Et godt sted å 
vokse opp


En bedre skole







Venstre vil:
•	 Arbeide for at det skal være gode tomte-


tilbud både på Skjønhaug, i Båstad og på 
Havnås.


•	 Tillate spredt boligbygging der hvor det er 
hensiktsmessig. 


•	 Utvikle nye områder til næringstomter, 
f.eks. mellom Laugslet og Riiserveien, og 
mellom Olberg og Raknerudveien i tillegg 
til Brennemoen.


Venstre vil:
•	 Redusere kommunens egne utslipp  


gjennom å være miljøbevisst ved utbedring 
av gamle bygg, og ved bygging av nye.


•	 Arbeide for fortgang i planene om bygging 
av gang- og sykkelveier og fortau. 


•	 Arbeide for at sentrale myndigheter får 
øynene opp for den økende trafikken på 
riksvei 22.


•	 Støtte arbeidene med å ta vare på og 
videreutvikle områdene på Sandstangen og 
Trøgstad fort.


Langsiktig  
utvikling


Et klimavennlig 
samfunn







www.trogstad.venstre.no


Venstres kandidater i Trøgstad
1.  Johan Aksel Ekhaugen 


(f. 1943)
 Pensj. regnskapsfører


2.  Ingunn Helene Sand 
Fosser (f. 1961)


 Hjelpepleier


3.  Olav Bleie (f. 1938), pensj. lektor.
4.  Anne Karin Skansen (f. 1958), hjelpepleier.
5.  Anne Grete Krogstad (f. 1962), student.
6.  Gunnar Wøien (f. 1955), vekter.
7.  Ida Marie Frogner (f. 1988), student.
8.  Malvin Kvernenes (f. 1962), gårdbruker.
9.  Anne Elisabeth Olesen (f. 1945), pensjonist.
10.  Hege Fundingsrud (f. 1983), fysioterapeut.
11.  Torill Helen Vethe (f. 1947), pensj. sekretær.
12.  Ola E Brekke (f. 1936), pensj. prosjektleder.
13.  Henning Løvestad (f. 1965), Gårdbruker.
14.  Jon Flesjå (f. 1951), aut. regnskapsfører.
15.  May Lene Lunder (f. 1954), hjelpepleier.
16.  Arild Holm Sæther (f. 1945), statsaut. revisor.
17.  May Frøshaug (f. 1961), fysioterapeut.
18.  Kåre Skjennem (f. 1930), pensj. snekker.


... les mer om oss på våre nettsider.
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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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