
Program for

Nøtterøy
Venstre

for perioden 2011-2015

www.notteroy.venstre.no



Miljø
Naturen skal brukes, ikke forbrukes.
Vi vil legge til rette for helårsbruk av strand-
sonen gjennom å fullføre kyststien rundt hele 
øya. Samtidig som vi vil begrense muligheten 
for å omgjøre helårsboliger til fritidsboliger. 
Naturen skal fremdeles være tilgjengelig for 
alle, gratis og fritt. Vi vil bevare Nøtterøy grønt. 
Vi vil ha en øy der jorder og friluftsområder ikke 
legges ut til nye boligfelt som legger større 
press på friområder og infrastruktur. Vi ønsker 
levende bomiljøer over hele kommunen.
 
Venstre vil:
•	 Ha boplikt i områdene langs sjøen
•	 Ha kommunale elbiler
•	 Bevare strandsonen
•	 Ha en forpliktende klimaplan for kommunen
•	 Øke innflytelsen for velforeningene
•	 At nye kommunale bygg bør tilfredsstille 

passivhuskravstandard
•	 Vil jobbe for en ny fastladsforbindelse, som 

også er tilgjengelig for myke trafikkanter. 
•	 Selge en del av bygningene på Østre Bolæ-

ren, og ha inn gründere som vet å utnytte 
de mulighetene som finnes. Samtidig er det 
viktig at slik næringsvirksomhet ikke kom-
mer i konflikt med allmennhetens mulighet 
til å benytte øya.

Velferd
For å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bli 
boende, ønsker vi å styrke de kommunale leke-
plassene, slik at disse kan virke som uformelle 
samlingspunkter for småbarnsfamilier. Vi øn-
sker at alle barn som har behov for barnehage-
plass, skal få det når de trenger det, uavhengig 
av når på året behovet oppstå, gjennom å ha 
reel full barnehagedekkning. Det skal være li-
kebehandling av kommunale og private barne-
hager. Barnehagene skal konkurrere på innhold 
og kvalitet 

Venstre vil:
•	 Prioritere barn og unge.
•	 Ha bevaring av verneverdige fortidsminner.
•	 Legge til rette for at personer med nedsatt 

funksjonsevne kan delta i samfunnet på en 
best mulig måte.

•	 Styrke det interkommunale samarbeidet, 
fremfor å gjennomføre kommunesammen-
slåelser.

•	 Harmonisere kommunegrensene der disse 
virker unaturlige ut fra dagens transport-
mønster.

•	 Ha søndagsåpne butikker i turistområder.
•	 Ha god hjemmehjelp og brukerstyrte assis-

tenter, slik at folk selv kan velge hvor de vil 
bo, også når de har behov for assistanse.



Infrastruktur 
Vi mener at det er på høy tid med en ny fast-
landsforbindelse, og innser at den krever lokal 
delfinansiering gjennom brukerfinansiering. 
Venstre er partiet for alle som liker tog. Vi øn-
sker å få fortgang i byggingen av dobbeltspor 
gjennom Vestfold, og ønsker å legge parallelle 
tunnelløp for jernbane og biltrafikk under kana-
len. I tillegg vil vi jobbe for et bedre kollektiv-
trafikktilbud
 
Venstre vil:
•	 At etablering av en ny veiforbindelse fra 

Nøtterøy også medfører trafikkløsninger for 
Stokke, og vil avlaste Teie og Tønsberg sen-
trum for gjennomgangstrafikk.

•	 Prioritere trafikksikkerhetstiltak som kom-
mer barn og unge til gode. Når det planleg-
ges en veg, skal det samtidig planlegges 
for myke trafikkanter på samme strekning. 
Gangfelt og sykkelstier må bygges på en slik 
måte at det er naturlig å bruke dem.

•	 Eierskapet i det interkommunale vann-
verket, overføres til hver enkelt abonnent, 
slik at hver enkelt blir medeier i vannver-
ket gjennom en ikke omsetningsbar andel. 
Hver eiendom får en andel som følger eien-
dommen.

Oppvekst 
Vi mener lærerne bør få bruke tiden sin på å 
undervise, ikke på å være saksbehandlere. Vi 
ønsker å  styrke skolebibliotekene, skolehelset-
jenesten og svømmeundervisningen. Å kunne 
lese er den viktigste forutsetningen for å kunne 
tilegne seg kunnskap.

Venstre vil:
•	 Være restriktive med unntak fra utdannings-

kravet i barnehage og skole.
•	 Styrke integreringsarbeidet gjennom skole, 

barnehage og kulturliv.
•	 Sette inn tiltak for bedring av inneklimaet 

også på eldre skoler.
•	 Spesialpedagogiske tiltak bør settes inn på 

et tidlig tidspunkt.
•	 Skolebibliotekene må få økteressurser.
•	 Ha trygg skolevei for alle barn
•	 Hjelpe barna der de er gjennom å styrke PPT, 

skolehelsetjenesten og barnevernet.
•	 Vi ønsker å legge til rette for at barnehage- 

og skolebygg som står tomme om ettermid-
dagen kan brukes av frivillige lag og forenin-
ger, når primærvirksomheten er over.

•	 Kulturhuset gjøres tilgjengelig for lokale lag 
og foreninger på ikke-kommersielt-grunn-
lag til rabatterte priser.
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Våre kandidater

1.  Arne Magnus Berge
 Gründer
 Leder Nøtterøy Venstre
 Torød 1969
2.  Joachim Bræk
 Poppe-Holmdahl 
 Mottaksmedarbeider   
 Valhalla 1974 
3.  Marite
 Elisabeth Juul
 Lærer 
 Veierland 1963
 4.  Egil Mundal
 Martinsen
 Miljøterapaut  
 Duken 1968  
 
 

 

 
05  Jon Lystrup   1959 
06  Bjørnar Klausen Pande Wølner 1968 
07  Nina Vibeke Fauske Aas  1947
08  Bård Rune Romsøe Landa 1967 
09  Tina Steinnes   1979 
10  Knut Roar Engh  1949 
11  Lisbeth Erene Røkaas  1943 
12  Per Ivar Berg   1966
13  Jan Martin Bøe  1973 
14  Terje Evensen   1952 
15  Rune Kippersund  1965 
16  Svein Hermansen  1940
17  Svend Bergan Grane  1961 
18  Erlend Engh Brekke  1982 
19  Stein Ivar Aafos  1949
20  Rune Frank Andersen  1953 
21  Myrthle Annie Glørstad  1927 
22  Helga Hiorth   1925 
 
 
Boligbygging
Vi ønsker å bevare Nøtterøy grønt.
Vi støtter arbeidet for å hindre utbygginga
mellom Nøtterøy kirke og Vestskogen, og ønsker
å holde boligbyggingen på et bærekraftig nivå.
Vi vil fortsatt være restriktive når det gjelder 
utbygging ved enhver kommuneplanrevisjon.
 
Før det åpnes for nye utbygginger, må en ny
fastlandsforbindelse være på plass.

Vil du vite mer om Venstre?
Sjekk ut:    www.venstre.no   
eller sendt epost på:         notteroy@venstre.no


