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1 Solfrid Rui Slettebakken 2 Johan Tønnes Løchstøer 

3 Trine Jørgensen 4 Bjarne Sten Jørgensen

5 Åse Gunleiksrud 6 Knut Arntzen  

Med respekt for 
Kragerø 
og framtida

Trykk: Åse Gunleiksrud

Vi behøver ikke fiske 
perler

vi har allerede
en prektig en

i hendene

Nå skal vi bare
gjøre vårt beste

ta vare på den 

holde den blank

og ta oss tid 
til å glede oss

over den.
                                                                                                              

  O. lundheim

7 Jørgen Haave 8 Vinsents Gaaserud Kragerø Venstre



KRAGERØ VENSTRE:
Miljø og livskvalitet
Venstre vil –

at natur og miljø forvaltes med tanke på fram-
tidas generasjoner og vernes mot kortsiktige 
økonomiske interesser

at den unike skjærgården i Kragerø skal forval-
tes slik at den bevares for framtidas generasjo-
ner. 

at bosetting i skjærgården  utvikles som  en 
viktig forutsetning for forvaltning og vern av 
natur og miljø. 

Ha Jomfrulandsløftet og vil løfte Kragerø sen-
trum til en trehusby i verdensklasse

arbeide for å få til en klima/miljøgate i Kragerø

jobbe for flere gang- og sykkelstier og ha ut-
lånssykler i sentrum og på Kalstad

ha  “Frisklivssentral” i Kragerø 

prioritere forebyggende helsetiltak for eldre, 
f.eks. aktivitetstilbud og dagplasser.

gi eldre gode aktivitetstilbud og trygghetsav-
taler for å kunne bo lengre i eget hjem

gi fullverdige bo - og pleieforhold

at alle barn og unge skal ha god tilgang på 
helsesøster

øke støtten til rusforebyggende arbeid

Skole og kunnskap
Venstre vil –

arbeide systematisk med kvalitetsutvikling av 
Kragerø skolene

bevare øyskolene og sette inn tiltak for å vide-
reutvikle dem

flytte på lærerne, ikke på elevene for å få dek-
ket kompetansebehovet på skolene

ha mentorer for nye lærere

at skoleledere og lærere skal få tid til å utføre 
sine kjerneoppgaver

tilrettelegge for at elever i  ungdomsskolen 
kan ha undervisning i videregående.

jobbe for Marint utdanningsprogram på Kra-
gerø vg skole

lokale læreplaner på lokalt klima og miljøar-
beid 

ha Høgskolen i Telemark som partner i å utvi-
kle fagtilbud i bærekraft og miljøære i skolen

sikre utvikling av Lærings og integreringssen-
teret og studiesenteret 

støtte forebyggende arbeid gjennom frivillige 
lag og organisasjoner

stimulere til livslang læring på arbeidsplas-
sen. 

at Kragerø samfunnet utvikler en kunnskaps-
kultur!

Kultur og næring
Venstre vil –

ha mangfold av næringer og ønsker særlig 
grønne bedrifter velkommen

styrke Kragerø som vertskommune for små og 
mellomstore bedrifter

ha stimuleringsordninger for nyetableringer

at kulturhuset for Vestmar regionen åpnes 
12.juli 2016 i Kragerø sentrum

arbeide for et godt kulturskoletilbud for alle

styrke Kragerø sin posisjon innen turisme og 
besøksbasert næringsliv

jobbe for at Kragerø får miljø profil på kultur og 
opplevelses satsing

at lokal matkultur løftes fram

bygge opp lokalt bymarked som et trekkplas-
ter for handel

støtte etablering av et kystkultursenter i Kra-
gerø. 

tradisjonshavn for kogger og trebåter

utvikle og sikre festivalene som en del av at-
traksjonskraften 


