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Menneskene er viktigere enn systemet. 
Venstre prioriterer folk først.



Venstre vil:
* Flere båtplasser i kommunen
* Fortsatt gratis parkering på Tangvall
 * Bedre vilkår for lag og foreninger
* Fortsatt nei til Atlantis på Amfeneset
 * Ingen nedbygging av Høllesanden
 * Ingen økning av eiendomsskatten
 
 Barn og skole
En økt satsing på skolesektoren.Venstre ønsker 
en utvikling av kommunens skoler som er i 
tråd med det 10-punkts
handlingsprogrammet som ble vedtatt av for-
eldre, elever, lærere og politikere i mars 2007.
En videreutvikling av Søgne Videregående 
skole. Flere elevplasser for barn og unge ved 
Kulturskolen.

Folk først



 Åpenhetsplakat
For å sikre åpenhet og tillit i den offentlige 
forvaltningen i Søgne, foreslo Venstre en 
vidtgående åpenhetsplakat. Vi vant ikke fram, 
men prøver på nytt etter valget. Innbyggerne 
i Søgne må føle trygghet og åpenhet i møte 
med det kommunale forvaltningsapparatet. 
De må bli møtt med respekt for sin sak. Dette 
vil skape større tillit til den offentlige forvalt-
ningen og til politikerne. Denne tilliten er nød-
vendig dersom Søgne skal være ei god bygd å 
bo i. En sak som angår enkeltmennesker skal 
behandles ut fra sakens realitet, og ikke ute-
lukkende på rent prinsipielt grunnlag. Derfor 
trenger Søgne en vidtgående åpenhetsplakat.

 

Mennesket i sentrum 
Mennesket i sentrum
Samfunnsutviklingen  de senere årene har gitt 
et kaldere og et kynisk samfunn. Lokalt vil  
Venstre bidra til å snu denne utviklingen slik 
at Søgne kan være ei varm  og inkluderende 
bygd å bo i.



Eldrepolitikken
Søgne kommune må legge forholdene til rette 
for at alle eldre kan ha gode boforhold. Det er 
ikke realistisk at kommunen i framtida kan 
skaffe kommunale omsorgsboliger til alle som 
måtte ønske det. Men kommunen må sørge for 
at eldre selv kan anskaffe - og selv finansiere - 
sin egen omsorgsbolig eller omsorgsleilighet. 
Det vil i framtida være behov for både kom-
munale og privatfinansierte omsorgsboliger/
leiligheter.
 
 

Varm velferd når du trenger det
Helse- og sosialpolitikk
Økt fokus på boligsituasjonen for vanskelig-
stilte. Kommunen må ta initiativ til at det 
bygges boliger til disse. Kommunens tjenester 
skal i første rekke styres mot de som trenger 
det mest, uavhengig av alder, boligsituasjon 
og sosial status.
 

Søgne skal framstå som en foregangs-
kommune for integrering av innvandrere 
og flyktninger.



  



Arealutbygging
En  restriktiv bolig- og hyttebyggingspolitikk 
i 100-metersbeltet, til  fordel for fri ferdsel for 
allmennheten. Det må legges til rette for nye  
boligområder i vestre del av kommunen. En 
mer positiv holdning til  spredt boligbygging. 
Utbygging av båthavner.
 
Gjestehavn i Høllen
Behovet for en funksjonell gjestehavn er stort. 
En plan for Høllen må inkludere en ny gjes-
tehavn. Søgne Venstre vil beholde badeområ-
dene og rekreasjonsområdene i Høllen.
 
Utvikling i vestre del av kommunen
Søgne kommune må legge til rette for en 
bedre utvikling i vestre del av kommunen. 

Bruk hele Søgne
Boligområder må utvikles og det må være 
en positiv holdning til spredt boligbygging i 
uregulerte områder.
 

Søgne kommune skal beholde sine aksjer 
i Agder Energi.
 



Næringsliv
Søgne skal være  en aktiv kommune i arbeidet 
med å tiltrekke seg ny miljøvennlig  industri, 
og trenger en strategisk plan for lokal næ-
ringsutvikling.
Forholdene  legges til rette for at eksisterende 
næringsliv skal få muligheter til å  ekspandere 
sin virksomhet innenfor kommunens grenser.

Samferdsel
Et sterkt engasjement for å få en trafikksikker 
og bedre vei fra Søgne til Kristiansand.
Fortsatt gratis parkering på Tangvall, men ti-
meparkering på deler av Tangvall må vurderes.
  

Et kreativt og verdiskapende Søgne 
Boligbygging
Reguleringsplaner for boligbygging som 
reflekterer behovet i kommunen. Dette inne-
bærer blant annet en økt satsing på mindre og 
rimelige boliger for ungdommer og enslige.

 
Miljø
Kommunens friområder og grønne lunger må 
bevares. Dette er spesielt viktig i sentrum-
snære områder.
Ved nybygg må det tilrettelegges for energi-
løsninger basert på fornybar energi - gjerne 
fjern- eller nærvarmeanlegg med lavere 
energiforbruk.
Gjenvinningsstasjonen i Søgne beholdes.
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Venstres kandidater i Søgne 
1. Arild Ernst Berge,
Langenesveien 42 

2. Tone Pettersen,
Langeneskilen 28 

3. Petter Hellum
Amfenesveien 150

 

4. Gordon Øydna, Blåsmoen 8.
5. Malene Ueland, Kossevigheia 9 
6. Josip Papa, Langenesveien 129
7. Alf Helge Repstad, Fåmyråsen 2
8. Åse H. Williamson, Ytre Åros 38
9. Roy Håverstad, Høgskoleveien 28.
10. Kjell Kristian Eikås, Fløyfjellet 7
11. Anne May Birkeland, Udjusveien 32
12. Brytteva Litlere Moi, Fåmyråsen 41
 

Stem Venstre også i fylkestingsvalget!
 

Stem Venstre for Ett Agder 

Foto:Mathilde Ueland og Venstre


