
Borre og Horten Senterparti
for hele Horten kommune



En stemme til Senterpartiet er en satsing på nærmiljø og  
folkehelse, gode skoler og barnehager, trygg eldreomsorg,  
gode helsetjenester, ansvarlig forvaltning, trygg matproduksjon 
og en fremtidsrettet og miljøvennlig areal- og næringsutvikling.

KOMMUNEUTVIKLING:
• Nye bolig- og næringsarealer skal  

fortrinnsvis ligge på fjellgrunn
• Boligbygging og næringsutvikling skal skje i 

samsvar med RPBA

MILJØ, KLIMA OG MATPRODUKSJON:
• Grøntområder og maritime områder  

må vernes
• Vi må sikre en grønn fremtid med  

kortreist og trygg mat
• Vi må ta vare på det biologiske mangfoldet

SKOLE OG BARNEHAGE: 
• I Horten skal alle barn oppleve trygghet og 

mestring i barnehage og skole
• Gratis skolemat hver dag
• Beholde leirskole
• Elevtjenester som helsesøster og psykolog 

styrkes og gjøres mer tilgjengelig

HELSE OG VELFERD:
• Tilgjengelig og godt utviklet nettverk av 

gang- og sykkelveier er helseforebyggende 
og viktig klima- og miljøtiltak

• Bedret folkehelse gjennom fokus på  
forebyggende og helsefremmende arbeid 
innen all kommunal planlegging

KULTUR OG IDRETT:
• Det frivillige engasjementet er viktig og må 

fortsatt satses på
• Gratis halleie til barn og unge

TEKNOLOGI OG NÆRING: 
• Tilrettelegge for gründervirksomhet,  

grønn næring og bedrifter i vekst
• Fortsatt godt samarbeid med universitetet 

og næringslivet

SAMFERDSEL:
• Det må satses på klima- og miljøvennlige 

transportløsninger
• Trygg skolevei fremfor skoleskyss

HORTENS ØKONOMI:
• Fokus på vedlikehold av kommunale bygg 

og veier med stort etterslep
• Innføring av eiendomsskatt for å bevilge 

midler til vedlikehold, verdibevarende  
virksomhet og nedbetaling av gjeld

• Mange mener eiendomsskatt er urettferdig, 
men er det mer rettferdig å sende regninga 
til neste generasjon? 

VÅR POLITIKK 
for hele Horten

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/borre-horten

 Borre og Horten Senterparti

NYKIRKE/FALKENSTEN
• Utnytte mulighetene i nedleggelse av 

jernbanesporet
• Jernbanebroen over Fv 310 gjøres om 

til gang og sykkelvei i retning Helland/
Holmestrand

• Gjennomgangstrafikk med retning Borre 
legges i ny trasè via sagtomta/jern-
banesporet, bak kirkegården og ut på 
Nykirkeveien ved «ferdigbetongen»

• Resterende del av sagtomta og jern- 
banesporet reguleres til boligformål

SKOPPUM
• Utvikle ny grønn bydel i 

tilknytning til ny togstasjon
• Legge til rette for  

arbeidsintensiv  
næringsutvikling ved 
stasjonen

• Ta vare på de grønne  
jordbruksområdene

HORTEN
• Bevare småhusbebyggel-

sen i hagebyen Horten
• For å skape mer rom på 

bakkeplan må vi tørre å 
bygge høyere i sentrum.

• Bevare markagrensa inkl. 
Eikestrand

• Helhetlig plan for havne-
området (havnevirksom-
het, næring, rekreasjon 
og bolig) med preg av det 
grønne skiftet

BORRE
• Støtte bygging av ny vei fra 

Bakkenteigen til Glenne for 
å styrke bomiljøet på Borre

• Utvikle tettstedet i godt 
samspill med utviklingen av 
Universitetet

• Tilrettelegge for boliger for 
ansatte og studenter ved 
universitetet

• Støtte opp om Midgard 
vikingsenter

ÅSGÅRDSTRAND
• Satse på Kunstnerbyen Åsgårdstrand
• Lage en helhetlig plan for Rådhuskvartalet
• Horten kommune må jobbe opp mot fylkeskommunen 
 for å bedre trafikksituasjonen i Åsgårdstrand og frem  

til ny togstasjon på Skoppum
• Arbeide for grensejustering og økt samhandling med 
 Tønsberg ifm planarbeider



Kommunestyrekandidater

5 Marit Sibbern, 1955
6 Erik Brodshaug, 1968
7 Ida Wøyen Hamfjord, 1996
8 Hanne Skjeggerød 
 Johansen, 1968
9 Olaf Karl Tufte, 1978
10 Jørgen Bruun Tørnby, 1993
11 Guro Huneide 
 Hetland, 1975
12 Hans Erik Borge, 1983

13 Siv Laila Kippe, 1966
14 Elin Døvik Moskvil, 1978
15 Heidi Engeset, 1961
16 Olav Sørebø, 1944
17 Rigmor Aspvik 
 Freberg, 1974
18 Lisbeth Strømstad, 1960
19 Karl Edmund Bruun, 1962
20 Tone Semb, 1957
21 Ole Andreassen, 1989

22 Astrid Eleonore ( Nora ) 
 Ouff, 1947
23 Gunnleiv Totlandsdal, 1966
24 Kari Wøyen, 1975
25 Bjørn Bjorå, 1941
26 Per Sigmund Stenseth, 
 1958

Henriette Sørbøe Andreassen, 1989 Hilde Beate Tørnby, 1964

Ivar Andreassen,1964 Siren Natland Apeness, 1969
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