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Venstres kandidater i Songdalen
1.  Jone N. Nyborg (38)
 Medielærer,
 Brennåsmoen

2.  Ann Osaland (47)
 IT-medarbeider, 
 Rismyr

3.  Øystein Øvland (51)
 Miljøarbeider,
 Øvland

4.  Karianne Øien 
Andreassen (31)

 Kunderådgiver,
 Volleberg

5.  Oddbjørg Salthaug (56)
 Avdelingsleder,
 Rismyr

6.  Torbjørn Aagren (67)
 Pensjonist, 
 Nodelandsheia

7.  Torbjørn Bastian 
Osaland-Thompson (19)

 Lærling,
 Rismyr



Ny E39 er den aller viktigste 
enkeltfaktoren for vekst og 
utvikling lokalt og regionalt. 
Hovedveien vest for Kristi-
ansand er trafikkfarlig og 
underdimensjonert. Store 
køer forsurer miljøet unødig 
og skaper problemer for folk 
som skal til og fra jobb. 
 
Ny trasse ligger klar. Med 
tunnel under Volleberg. 
Venstre vil bygge snarest. 
Vi har ikke råd til å miste 
flere liv langs veien. 

Ny E39
Stadig flere av kommunens tjenester drives 
i samarbeid med andre. Dette fører til at 
Songdalen får stadig mindre innflytelse 
innenfor egne grenser. Avgjørelsen om 
nedleggelse av brannstasjonen i Finsland er 
et eksempel på dette. I lukkede rom, utenfor 
de folkevalgtes rekkevidde, avgjøres flere og 
flere saker som angår deg og meg. 
Folk må få tilbake makten. For å få dette 
til må vi ha en kommunestørrelse som gjør 
at vi kan ta hånd om egne tjenester. Da 
får personene du velger makt til å skape et 
bedre samfunn. Vi må bli større for å styrke 
demokratiet. Songdalen må vokse. Vi vil 
jobbe for at både Kristiansand og Søgne 
må innlemmes i en ny kommune sammen 
med Songdalen. 

Songdalen må vokse



Det er snart gått ti år siden kommunestyret 
vedtok å bygge ny skole sør i Songdalen. 
Ingenting er skjedd. Dette er med å skape 
politikerforakt og svekker tilliten til kommu-
nen. Ny skole er først i køen på inves-
teringsbudsjettet, men vi ser også sterkt 
behov for barnehage og idrettshall. 

Ny skole, barnehage og idrettshall
3 behov. 1 prosjekt.

Venstre lanserer herved et kommunalt  
kinderegg. Skole, hall og barnehage i 
samme byggeprosjekt. Dette vil kostnads-
effektivisere både bygging og drift. Samt 
redusere arealbehov og skape spennende 
sambruksmuligheter. Alle gode ting er tre.



Elevene i Songdalen gjør det dessverre 
ikke like bra på nasjonale målinger som 
landsgjennomsnittet. Vi har blant annet for 
få elever på det høyeste mestringsnivået. 
Venstre ønsker å satse på skole, og har mål 
at våre barn skal bidra til å løfte nivået i 
landet. Ikke senke det. 

Framtida begynner i klasserommet. Skolens 
viktigste oppgave er å gi den enkelte elev 
best mulig kunnskapsnivå, gode grunn-
leggende ferdigheter og tro på egne evner. 
Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, 
kunnskap og forskning. 

Vi vil bli flinkere
Alle mennesker har rett til frihet og et verdig 
liv. Venstre vil at rehabilitering og forebyg-
ging skal være hovedfokus i omsorgstjenes-
tene. Alle borgere, også eldre, fortjener et 
omsorgstilbud som tar i bruk deres ressurser 
og som har bedring i helsetilstanden som et 
mål når det er mulig. Dette vil også gjøre at 
sykehjemsplasser skal prioriteres til de som 
har behov for det.

At barn opplever trygghet og gode levekår 
er vesentlige verdier i et velferdssamfunn. 
Venstre mener tidlig innsats og forebyg-
ging er de viktigste tiltakene for barn med 
sosiale eller helsemessige problemer.  

Hjelp der du er

Ressurser i barnevernet må pri-
oriteres til tiltak rettet mot barn og 
familier. Barnevernet bør organiseres 
annerledes enn i dag og oppgaver 
overføres fra staten til kommunen.


