
 

Vennesla-
en romslig kommune

«Menneskene er viktigere enn systemet. 
Venstre prioriterer folk først.»  
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Kunnskap og like muligheter
•	 Skole og barnehage skal tilby gode lærings-

miljøer. Det skal tilrettelegges for fritidsmu-
ligheter og et mangfold av kulturaktiviteter. 

Et klimavennlig samfunn
•	 Venstre vil styrke kollektivtrafikken og 

bedre forholdene for syklende og gående.   
Varm velferd når du trenger det 
•	 Gi eldre og funksjonshemmede mulighet til 

et rikt og interessant liv. Gode omsorgtilbud 
til de som ikke lenger kan ta vare på seg 
selv.

En kreativ og verdiskapende kommune
•	 Kommunen skal oppfattes som interes-

sant for næringsliv og ny-etablerere. Det er 
viktig at vi sikrer sentrumsnære arealer for 
disse.  

En kommune i utvikling

35346_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd   2 28.07.11   11:09



Vennesla Venstre vil at barn og unge skal kjen-
ne og være stolt av kommunen. Vi vil skape en 
kultur der barn og unge også gis stort rom til å 
ta ansvar for og gjøre erfaringer med organi-
sering. Det skal ikke alltid koste penger for at 
barn og unge skal skape fellesskap. Balløkker, 
isbaner, skateramper og liknende må få større 
plass i planverk, den uformelle organiserin-
gen er en viktig del av det frivillige samfunn. 
Trygge trafikkforhold for gående og syklende 
kan bidra til at barn og unge utvikler en positiv 
holdning til å bevege seg på egenhånd. Mindre 
kjøring, mer egenaktivitet, bedre helse og 
bedre miljø!
•	 Barnehagene utgjør en grunnstein i dagens 

oppdragelse og læring, Vennesla Venstre 
vil ha flere førskolelærere i kommunens 

Kunnskap og like muligheter
barnehager.

•	 Lærerne er den viktigste ressurs i skolen – 
Vennesla Venstre vil støtte opp om kompe-
tansebygging i skolen

•	 Av hensyn til utviklingen av kommunen 
vil vi slå ring om de videregående skolene 
i kommunen. Det er viktig for Vennesla å 
beholde det fagmiljøet og tilbudet som 
skolene representerer. 
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Vennesla Venstre arbeider for et sosial - libe-
ralt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til 
å velge sin egen vei til det gode liv, samtidig 
som en tar ansvar for hverandre.
Frivillig innsats er viktig i kulturelle og sosiale 
sammenhenger. Foreninger og lag represen-
terer en betydelig verdi i kommunen og må 
verdsettes høyt. 

Venstre setter klimaet høyt. På det lokale plan 
er det en rekke tiltak som kan gjøres for å 
bedre klimaet:
•	 Gjøre forsøk med å øke frekvensen på 

lokalbussen, slik at busstransport mellom 

Et bærekraftig lokalsamfunn
boligområdene Heptekjerr, Lomtjønn og 
Smååsane kan bli et reelt alternativ. 

•	 Gjennom forbedring av kollektivtrafikken 
vil Vennesla Venstra styrke sentrum som 
handelsområde.  

•	 Forbedre parkeringsmulighetene gjennom å 
bygge parkeringskjeller og forkorte avstand 
fra bil til gågate/butikker. 

•	 Vennesla er en del av Kristiansandsregio-
nen, med økt pendling begge veier. Vei og 
bolig må ses i sammenheng med arbeids-
markedet. 

•	 Det må bygges sykkel- og gangsti til Sam-
kom Skole
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Venstre vil 
ta vare på 
vår kultur-
arv!
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Antall eldre vil øke betydelig i årene fram-
over, og vi må rette mye større fokus mot 
forebygging og rehabilitering. I dag er flere 
viktige  tilbud, som Venneslastua, dagsenter 
og rehabiliteringsavdeling under årlig trussel 
av nedlegging. Rusavhengige, psykisk syke og 
vanskeligstillte barn og unge må sikres gode 
tjenester for å kunne få verdige liv. 

Venstre vil øke antall korttids- og rehabilite-
ringsplasser ved sykehjemmene og utrede 
bruk av trygghetsplasser. Vi vil også gi flere 
brukere mulighet til å benytte dagsentere. 
Venneslastua må garanteres drift over flere 
år for å sikre at den kan blomstre. Brukere og 
familier må i større grad selv få valgmulighet i 
forhold til avlastning. 

Varm velferd når du trenger det
Omorgstjenestene er preget av et stort antall 
ansatte som jobber i små stillinger. Brukerne 
får uforholdsmessig mange ulike hjelpere. 
Vi må utvide tjenestenes økonomiske rammer 
og samtidig sikre at ansatte får stillinger de 
kan leve av og at brukerne får færre ansatte å 
forholde seg til.   
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•	 Venstre ser viktigheten av å ha et solid og 
variert næringsliv. Vi får ikke velferd uten 
vediskapning. Vi vil bygge videre på det vi 
allerede er sterke på, håndtverksbedriftene 
og prosessindustrien. Det er viktig med 
nytenkning i retning av kunnskapsindustri 
og annen fremtidsrettet næring.  
Forholdene må legges til rette slik at folk 
ønsker å etablere virksomhet i kommunen. 
 
Venstre vil at Hunsøya primært skal reser-
veres for industri, og næringsutvikling. 
Antall boliger må begrenses kraftig og han-
delsvirksomhet som skal tillates etablert 
må ha et annet preg enn virksomhetene i 
sentrum. 
 

Ei kreativ og verdiskapende bygd
Dagens sentrum videreutvikles som vårt 
handels- og boligområde, og vi må videre-
utvikle og åpne området mot elva.  
Dette kan utnyttes for å skape en tiltalende 
og vakker inngang til kommunens sentrum. 
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www.venstre.no

Venstres kandidater i Vennesla
1.  Oddbjørn Hagen (1964)
 Sykepleier, Leder.

2.  Kjell Guttorm Hansen 
(1939)

 Siviling.

3.  Kirsten Johansen 
Horrigmo (1956)

 Universitetslektor

4.  Olav Solberg (1962)
 Lege,

5.  Rune  Bøhn (1960), Avdelingssjef
6.  Thorkild Odd Haus (1954), Rektor
7  Kristina Rike (1990), Student 
8.  Astrid Tjomsås Frigstad (1966), Sykepleier
9.  Atle Eide Hansen (1965), Lege
10.  Liv Holberg (1947), Butikkeier
11   Svein Erik Slåen (1968), Prosjektleder
12.  Anne Fjellestad (1949), Sykepleier
13.  Andreas Hansen (1943), Lektor
14.  Ole Kristian Hodnemyr (1966), Daglig leder
15.  Dag Willy Olsen (1968), Kunderådgiver/

tekniker
16.  Vilde Katrine Bøhn (1991), Student
17.  Kåre Andor Arntsen (1963), Fabrikkarbeider
18.  Elisabeth Bru (1962), Butikkekspeditør
19.  Einar Robstad (1938), Kjøpmann
20.  Jørdis Hodnemyr (1937), Hjelpepleier

Foto:  
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