
HEILE NOME
senterpartiet.no/nome



For Senterpartiet er kort avstand til de som fatter beslutningene, 
åpenhet om de beslutningene som tas og nærhet til de tjenester 
som skal tilbys innbyggerne, grunnleggende for at samfunnet skal 
fungere på en god måte. Nome Senterparti sier JA til Nome som 
fortsatt egen kommune.

ANDERS HJELSETH (62) er 
Sentepartiets ordførerkandidat. 
Å gjøre Nome attraktiv for arbeids-
plasser og innflyttere er kampsak 
nummer en. 

Senterpartiet vil ha utbygging av 100 
prosent fibertilgang og god mobil-
dekning, tilgang på gode nærings-
arealer i hele kommunen og en fortsatt 
desentralisert barnehagestruktur. 

SENTERPARTIET 
for heile Nome



JOHN HARALD RØNNINGEN (67) 
står på andreplass og stiller på lista for 
første gang. Han ønsker et miljøvennlig 
og bærekraftig landbruk. Senterpartiet 
vil ha et strengt jordvern i Nome. 
Han er også opptatt av Telemarkskana-
len. Senterpartiet mener at Telemarks-
kanalen skal være utgangspunkt for 
turisme- og reiselivsaktivitet i Nome.

LIV MARIT SANNERHOLT BERGET (55) 
står på 3. plass, og er ny på lista. 
Liv Marit er opptatt av helse og ut-
danning. Senterpartiet vil bevare 
det gode helse- og omsorgstilbudet i 
kommunen, og endre det i takt med 
nye behov. Senterpartiet vil kjempe for 
å opprettholde Nome videregående 
med avdelingene både i Lunde og på 
Ulefoss.

CATHRINE WESTHEIM (ELLINGSEN) (29) 
er også ny og har 4. plass på lista. 
Cathrine ønsker trygg skolevei for alle 
barn. Senterpartiet jobber for sammen-
hengende gang- og sykkelveg langs 
Rv. 36 og Fv. 359. Hun vil også at Nome 
skal satse på gode ungdomsmiljø og vil 
jobbe for en hel ungdomslederstilling.

ASLAK ANDRE ØYGARDEN (42) står 
på 5. plass. Han er opptatt av 
kommunikasjon. Senterpartiet vil ikke 
privatisere kommunale veier, og kjempe 
for at alle tog skal stoppe i Lunde. 

VIDAR HØGLID (53) er klar for sin 
tredje periode i kommunestyret, og står 
på 6. plass. Han har et spesielt hjerte for 
idrett, kultur og frivillighet. 
Senterpartiet vil at lag og organisasjoner 
fortsatt skal ha billig halleie i Nome. 

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/nome

 Nome Senterparti

Vi er stolte av de som har sagt ja til å stå på Senterpartiets liste. 
Ta en titt på listen vår, se flere navn du kjenner og har tillit til. 

Vis tilliten ved å stemme på Senterpartiet ved høstens 
kommune- og fylkestingsvalg! 

Godt valg!



Anders Hjelseth 
Tlf. 913 26 784

a-hje@online.no

John Harald Rønningen 
Tlf. 915 89 301

johnhro@online.no

Liv Marit S. Berget
Tlf. 970 37 290

L-mar-s@online.no

Cathrine Ellingsen
Tlf. 988 64 898

cathrine@storm-kulde.no

Aslak Andre Øygarden
Tlf. 901 94 643

livaslak@hotmail.com

Vidar Høglid
Tlf. 995 17 966

vhoeglid@online.no

7. Eli Betten
8. David Hosen
9. Elisabeth Saga
10. Hans Jørgen Bjerva
11. Cathrine Hansen
12. Hans Arne Vibeto
13. Hanne Vibeto Rotli

14. Lars Jøran Kjellemo
15. Gunleik Aspheim
16. Alexander 
 Rye-Kittelsen Sumner
17. Sigtryggur Bendiktson
18. Magnhild Brukåsa
19. Reidar Holstad

20. Anne Torunn Haugan
21. Einar Eie
22. Magnus Hartveit
23. Nils Ole Gilde
24. Knut Olaf Lia
25. Ingar Nyheim Kaasa

1

4

2

5

3

6

Kommunestyrekandidater


