
Nær folk i hele Risør

Viktor Hauge - 1. kandidat



SAMFUNN OG NÆRING

Risør Senterparti vil:
• ha nok byggeklare attraktive og rimelige boligtomter i alle deler av kommunen
• ivareta eksisterende næringsliv og tilrettelegge for nyetableringer 
• alltid byggeklart næringsareal
• støtte opp om kulturbasert næring 
• ivareta landbruksnæringen, stimulere til alternativ drift og forsvare jordvernet
• satse på bærekraftig næringsliv 
• satse på Øysangferga i rutedrift
• arbeide for gang- sykkelsti på strekningen Vinterkjær-Bosvik
• videreutvikle regionalt og interkommunalt samarbeid
• respektere kommunesammenslåing dersom et flertall i en folkeavstemming  
  ønsker sammenslåing 
• videreføre prinsippet om boplikt
• styrke teknisk vedlikehold for å forebygge behov for store investeringer 
• at eiendomsskatten ikke økes
• ha vann og kloakk til Fie 
• styrke Sørlandsporten Næringshage  for bl.a. å bedre kontorhotellfunksjonen for  
  feriegjester
• differensiert parkeringsavgift i sentrum og på Tjenna, gratis de to første timer i 
  sentrum vinterstid
• ha bredbåndsdekning i hele kommunen
• at kommunen arbeider for å få Bygningsvernsenter i Risør
• ha god skogforvaltning

BARN OG OPPVEKST

Risør Senterparti vil:
• ha full barnehagedekning med tilbud i alle deler av kommunen
• gi skolene i Risør gode vilkår, med tilpasset opplæring og nok ressurser til 
  særskilte tiltak tidlig
• at skolene i Risør har nulltoleranse for mobbing 
• støtte Risør videregående skole
• ha sikkerhetsbelte i bussene og busser som har sitteplasser nok til alle
• opprettholde dagens skolestruktur
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OMSORG

Risør Senterparti vil:
• opprettholde tiltak innen psykisk helse for barn og unge, lavterskel
• fortsatt gode hjemmetjenester i kombinasjon med nok sykehjemsplasser
• jobbe for omsorgsboliger i alle deler av kommunen
• ha bemannet politistasjon i kommunen, mer synlig politi og politibåt om 

sommeren 
• føre en ansvarlig økonomisk politikk i h.h.t  kommunens ’Handlingsregel for 

investeringer’
• opprettholde legekontor på Søndeled

MILJØ

Risør Senterparti vil:
• ha gode møteplasser i lokalmiljøet, grønne lunger, balløkker og lekeplasser
• tilrettelegge offentlige bygg og nye boligfelt for energisparing og alternativ 

varme og energi 
• at kommunen i størst mulig grad handler lokalt
• at kommunen får hurtigladestasjoner for el-bil

KULTUR

Risør Senterparti vil
• at kunst og kultur fortsatt skal være et viktig satsingsområde
• støtte Risørs festivaler
• oppmuntre og stimulere frivillige lag og foreninger



Våre kandidater til kommunevalget i 2019

1. Viktor Hauge 1961
2. Thor Vebrand Hope 1971
3. Gailute Akeland 1974
4. Kai Arild Ramskjær 1977
5. Alexander Stamsø 1985
6. Tor Håkon Sivertsen 1946
7. Kai Langmyrbråten Sevik 1982
8. Anders Magnar Johnsen 1946
9. Elizebeth (Beth) Moen Monrad 1966
10. Ole Andreas Hødnebø 1985
11. Heidi Hødnebø 1955


