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Et liberalt

Lund

 Lund Venstre ønsker 

en liberal kommune 

som fokuserer på 

kunnskap, like muligheter, 

verdiskapning, velferd og miljø.

3

Heldigvis lever vi ulike liv. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn 

hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Vi skal ta 

ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett

kjønn, sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. 

Friheten skal gjelde for alle, overalt. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold 

mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Trygt og godt

For å leve et godt liv, er et viktig utgangspunkt det at en er trygg.

Derfor har Lund Venstre valgt å sette av tid til å arbeide med:

Omsorg

 kvalifisering av personale slik at pleietrengende også er sikret et godt liv

 bevare driften ved lokalsykehusene i Flekkefjord og Egersund.

 fortsatt ha ambulanse stasjonert i Lund

 bedre tilbudene inne psykisk og mental helse.
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Sikring av veier

  tiltak som veibelysning, midtdelere og rassikring.

 Veinettet i kommunen, og inn og ut av kommunen, må forbedres

 Eksisterende gang- og sykkelstier i kommunen må bli sammenhengende

 Det skal bygges flere gang- og sykkelveier, feks strekningene Hovsherad – 

Moi, Ualand-Moi og Ualand-Hovsherad 

Kultur i kommunen

I et liberalt samfunn er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. 

Kultur er viktig for demokrati, samhold og glede.

Kultur kan ha en sterk samfunnsendrende kraft. 

En offensiv kulturpolitikk henger derfor også sammen med et vern av ytringsfriheten.

Venstre mener at kunnskap til kunst og kulturuttrykk vil gjøre borgerne bedre rustet 

for å delta i debatt og samfunnsutvikling. 

For at Lund skal være en attraktiv kommune å bo i, at arbeidsplasser opprettes

og mennesker fra ulike deler av verden ønsker å arbeide her, må alle de tre 

sentrale bostedene gi en variert og god kulturopplevelse.

Lund Venstre fremhever at kulturlivets mange uttrykk har en egenverdi som ikke kan 

måles i penger.

Derfor ønsker Lund Venstre å:

 jobbe for å bygge et amfi på Malånå.

 arbeide med sandvolleyballbane på Ualand.

 videreutvikle Huset, Lundetun og bibliotektilbudet

 etablere en hundepark, som vil være et unntaksområde for båndtvangsregelen

 gi nødvendige ressurser til musikk- og kulturskolen slik at alle som ønsker det 

kan få et tilbud.

 fremme ”Torsdag er torgdag” og ”Bruktmarked lørdag”

 begrepet ”Vakre Lund” må også gjelder Haukland 

 forskjønne utkantene i kommunen

 støtte alternative ungdomstilbud for å opprette et større mangfold

(jobbe for et bredere fritidstilbud)
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 ha et aktivt kulturminnevern

 legge til rette for frivillige organisasjoner

 åpne for at skolene skal brukes som nærmiljøsentra

 gjøre turstier tilgjengelige

 Hestemiljøet er betydelig, må tilrettegjøre turstier som kan benyttes hele året, 

også av ryttere

 jobbe for å flere større og bredere kulturtilbud, som konserter og 

teaterforestillinger

 arbeide for ny skytebane for vårt aktive skytterlag

 (noe om svømmebasseng fra Borgny)

 Næringslivet i Lund

Lund sentrum er nå Haukland.  

”Gamlebyen” må gjøres mer attraktiv som et sted for kultur og alternative aktiviteter.

 Lund Venstre vil støtte næringslivet i Lund og ønsker å:

 opprette laksetrapp i Lundevannet.

 legge til rette for gründere og skape etableringslyst.

 gjøre toppstillingene i Lund åremålsstillinger.

 skape flere og varierte arbeidsplasser i Lund.

 skape et levende jordbruksmiljø. 

 stimulere til økt satsing på vedlikehold av kulturlandskapet

 gjennom tilskudds ordninger, samt styrke rådgivingstjenesten for landbruket 

 gjenopprette stillingen næringssjef i kommunen

 utvide til flere nye næringstomter i kommunen

 fortsette en ansvarlig og langsiktig økonomisk politikk

 (samordne og forenkle kommunale regler og skjema)

 innføre kommunalt servicekontor med utvidet åpningstid

 all saksbehandling for næringslivet og innbyggerne skal kunne foregå 

elektronisk

Velferd og omsorg
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Lund Venstre vet at velferd og omsorg er ting sombetyr noe for folk flest.  

Lund Venstre jobber for:

 at kvinner i Lund kommune skal kunne benytte seg av mammografi tilbudet ved 

Flekkefjord sykehus.

 at barn og unge som sliter skal få hjelpen de har krav på, og at de ikke skal få 

avslag som er økonomisk grunnlagt.

 Styrke interkommunalt samarbeid for å redusere kostnad og høyne kvalitet

 gi rusavhengige tilrettelagt helsetilbud

 jobbe for at det er nok kvalifisert arbeidskraft i omsorgssektoren

 Alle skal ha et verdig botilbud

Et klimavennlig samfunn

Venstre er et miljøparti som vil satse på:

 opprettelse av ladestasjoner for el-bil og plug-in hybrid biler

 gi tilskudd til private som driver med energiøkonomisering f.eks i forbindelse 

med renovering

 tilskudd til nye hus som bygges klimavennlig (f.eks passivhus)

 legge press for bedret kollektivtilbud i form av flere avganger, også i helgene

 micro og mini kraftverk er vi positive til, store nye vannkraftverk er vi i 

utgangspunktet skeptiske til, det har for store miljømessige skader.

 (solceller)

 Vindkraft. Stort potensiale for kraftproduksjon i regionen hvor dette ikke trenger 

å medføre store miljømessige belastninger. 

Skole / barnehage

Skolene i Lund har mange utfordringer

Hos mange i Lund har skolen en lav status, mobbing forekommer, 

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere.

Venstre ønsker å satse på å få gode fagfolk inn i skolene og å støtte opp om 
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videreutdanning av lærerne.

I årene som kommer vil kunnskap og kompetanse være enda viktigere for 

verdiskapningen. Skolen i Lund skal ha fokus på kunnskap og respekt mellom 

elev og lærer.

 Hammeren barnehage bør bli privat eller kommunal

 Styrke tilrettelegging av videre- og etterutdanning for lærere, rådgivere og 

rektor

 tilby både kvalifisert sosialrådgivning og yrkesveiledning i skolen

 styrke pedagogisk-psykologisk tjeneste og skolehelsetjenester

 skolen i Lund skal være en attraktiv arbeidsplass med dyktig personale

 skolen skal ha et godt inneklima og uteområder som innbyr til aktivitet

 arbeidsmiljølovens krav om inneklima skal også gjelde elever

 de må være rom for å gi flinke elever litt ekstra fokus

 Hvis en ser på innbyggertall og antall skoleelever i kommunen, bør det være 

ledig kapasitet, og det ville være lurt å få flere unge «bort» fra Moi.

 Nulltoleranse mot mobbing – må følges opp hele tiden.

11

 Stem Venstre fordi:

 Venstre er det liberale partiet i Lund, som setter folk først. 

Liberalere bryr seg og setter mennesker foran systemet.

Våre kandidater
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1Kenneth Gjesdal

2. Gry Haukland

3. John-Arvid Eik

4. Borgny Eik

5. Evy-Alice Moi

6. Cin Khan Nawl

7. Mariann Tjørn Cankurt

8. Ingvild Drivdal Eikeland

9. Toril June S. Litsheim

10. Kai Hanssen

11. Bjørn Egenes

12. Anette Eike

13. Rolf Inge Tønnesen Moi

14. Tommy Eik 

15. Mary-Ann M. Gjesdal

16. Karl Eik

17. Arne Skobba 
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