VÅR ORDFØRERKANDIDAT

3. JON FOLKVORD
47 år, Melsomvik,
Innkjøpssjef i privat sektor.
Opptatt av Oppvekst og
utdanning, næringspolitikk,
kommunen som tjenestetilbyder og arbeidsgiver.

4. LISE MARIE SOMMERSTAD
27 år, Andebu. Murer.

1: BJARNE SOMMERSTAD
55 år, Andebu, byggmester og bonde.

For meg er det viktig at
Sandefjord blir en kommune
som tenker fremover. En
kommune som fordeler midlene
slik at det kommer flest mulig
til gode. Jeg vil bidra med
perspektivet til en ung voksen
for å gjøre Sandefjord til et klart
førstevalg for innbyggerne.

Jeg er opptatt av at det må skapes muligheter for et godt miljø,
god oppvekst og arbeid til alle med deres forutsetninger.
Å VÆRE ORDFØRER I EN KOMMUNE som Sandefjord, er en
stor, krevende og spennende oppgave. Ordførervervet krever
evne til å samle det politiske miljøet i kommunen og arbeide
aktivt for de vedtak som blir gjort politisk, samtidig som man
skal være den politiske lederen som ser alle og gir alle den
oppmerksomhet de fortjener.

5. ANDREAS JØRVUM SVENDSEN
34 år, Sandefjord.
Omsorgsarbeider.
Jeg er veldig opptatt av helsevesenet her i kommunen og
vil jobbe hardt for å bedre
kommunens helsevesen. Vi gjør
mye bra, men det er alltid ting vi
kan bli bedre på. Det er viktig at
vi har en langtidsrettet plan med
rekruttering av helsepersonell
med faglig kompetanse.

Sandefjord Senterparti går for:

6. HELGE SANDSTÅ
47 år, Sandejord.
Ambulansearbeider og
prosjektleder.

• God forvaltning av menneskelige,økonomiske,- og natur-ressurser.
• Å ta ansvar for klima og miljø
• Gode tjenester til innbyggerne

GRØNT FOLKEVETT!

Hvis jeg er så heldig å bli ordfører i Sandefjord kan jeg ikke love å
føre politikk som Senterpartiet er enig i til enhver tid. Som ordfører skal du være samlende, og stå bak de vedtak som blir vedtatt
demokratisk. Som den siste ordfører i Andebu innehar jeg erfaring, og mener at jeg utførte denne rollen meget godt. Der var
jeg ordfører for hele kommunen og forsto at man må gjenspeile
det politiske miljøet i kommunen. Jeg brukte utrolig mye tid i
rollen, men angrer ikke ett eneste sekund på eller hva jeg delte
av meg selv. Noe jeg gjerne gjør igjen, og med Senterpartiet i
posisjon er det jo stor mulighet for at det blir vedtatt mye god
senterpartipolitikk til det beste for de som bor
og arbeider i kommunen.

				Bjarne Sommerstad

Opptatt av beredskap, riktig
og god helsehjelp når man
trenger det. Bolig til alle som
har behov, spesielt unge i
etableringsdasen.

2: IDA CATHRINE NILSEN
30 år, Sandefjord, Bedriftskonsulent i Virke.

Godt valg!

Jeg er opptatt av trygge og gode oppvekstvilkår, byutvikling,
bevaring av matjord og klimaet vårt.

Senterpartiet vil jobbe for
HELSE OG OMSORG
• Gode folkehelsetiltak og tidlig innsats med
forebyggende tiltak i alle livets faser
• Prioritere helsetilbud til ungdom med særlig fokus
på psykisk helse
• Bygge nye bo- og serviceboliger i Sandefjord og Stokke
• Utvide Soletunet bo- og behandlingssenter
• Satse på ny velferdsteknologi for å gi ansatte mer
tid til god omsorg
• Støtte opp om et bredere aktivitets- og kulturtilbud
ved bo- og behandlingssentrene
• Mulighet for 100% stilling i den kommunale
helsetjenesten for de som ønsker det
• Legevaktbil som kan tilby tjenester i hele kommunen
SKOLE OG OPPVEKST
• Utvide barnehagekapasiteten etter behov, prioritet 		
Høyjord, Varden og sentrum
• Videre utvikling av nye skoler og barnehager må gjøres 		
etter at behov er ferdig utredet
• Stoppe kutt i bemanning i skole og barnehager
• Innføre 1 time fysisk aktivitet som vedtatt av Stortinget
• Prioritere å øke leirskole til full uke
• Øke antall lærlinger i kommunen

MILJØ, KLIMA, SAMFERDSEL
• Varig vern av all dyrket- og dyrkbar mark mot
bolig- og næringsutbygging
• Alle nye kommunale bygg skal være klimavennlige
og energiøkonomiske
• Økt satsing på enøk-tiltak for eksisterende bygg
• Som hovedregel skal nyanskaffede kommunale
kjøretøy være CO2-nøytrale
• Regulere gang- og sykkelveinett for hele kommunen
• Legge til rette for lading av elektriske sykler, biler og
andre fremkomstmidler i alle sentra
• Være pådriver for å få gode veier og kollektivtransport
mellom kommunes sentra, med ny vei Fokserød-Kodal, 		
Borgeskogen-Fossnes og Stokke-Torp
• Jobbe for å få til parkeringsmuligheter i randsonen
BOLIGER OG NÆRING I HELE KOMMUNEN
• Legge til rette for boliger tilpasset for unge voksne
• Utarbeide områdeplaner for byen og kommunens
tettsteder før videre vedtak om utbygging gjøres
• Fergekaias plassering bør i fremtiden være i et annet
område enn det som har mulighet til å bli byens
flotteste folkearena
• Utvikling av Carlsen-kvartalet utsettes til etter at
områdeplanen for hele fjordfronten er ferdig
• Vurdere boplikt i enkelte områder for å sikre
bosetting i områder som er ment som bo-områder
• Ha attraktive områder for næring i hele kommunen
for å sikre et godt bo- og arbeidsmarked, med prioritet
på sentrale område som Fokserød Vest
• Sikre effektiv saksbehandlingstid for næringslivet
• Øke utbygging av fiber/bredbåndsdekning for å dekke
hele kommunen
KULTUR, IDRETT- OG FRITIDSTILBUD
• Økninger i kulturbudsjett skal prioriteres støtte
til barn og unge
• Doble driftstilskudd til ungomdsklubber for å øke
inkludering og mestring blant unge
• Styrke Fritidsbadetilbud i Stokke og Andebu
• Utvikle aktivitetsområder på sentrale områder
i kommunen, Stokke sentrum prioriteres i første runde
• Øke tilskudd til nærmiljøutvalg øremerket friluftslivstiltak
• Jobbe for lik eierstruktur og driftsstøtte til idrettslag
i hele kommunen

Valglisten
1. Bjarne Sommerstad
Byggmester og bonde, 55 år, Andebu
2. Ida Cathrine Nilsen,
Bedriftskonsulent Virke, 30 år, Sandefjord
3. Jon Folkvord,
Innkjøpssjef, 47 år, Melsomvik
4. Lise Marie Sommerstad
Murer, 27 år, Andebu
5. Andreas Jørvum Svendsen
Omsorgsarbeider, 34 år, Sandefjord
6. Helge Sandstå
Ambulansearb./Prosj.leder, 47 år, Sandefjord
7. Kari Lise Joarsdotter Breivik
Bonde, 40 år, Stokke
8. Magnus Rød
Student, 21 år, Stokke
9. Tom Cato Abrahamsen
Pensjonist, 66 år, Andebu
10. Ann Kristin Hynne Green
Faglærer musikk, 46 år, Sandefjord
11. Per Olav Hunskaar
Bonde/selger, 36 år, Sandefjord
12. Trine Rønning
Idrettskonsulent, 58 år, Sandefjord
13. Trond Kristian Bettum
Regnskapsfører/bonde, 53 år, Stokke
14. Kjell Sommerstad
Selger/bonde, 63 år, Andebu
15. Anne Anholt
Sekretær/pensjonist, 69 år, Stokke
16. Martine Skogstad Hansen
Student, 21 år, Andebu
17. Kåre Larsen
Bonde, 59 år, Stokke
18. Jan Semb Døvle
Pensjonist, 75 år, Stokke
19. Eidi Hole
Pensjonist, 72 år, Sandefjord

SENTERPARTIET ER OPPTATT AV å ha gode primærhelsetjenester nært folk. Med en økende andel eldre i kommunen
vår må vi utvikle tjenestetilbudet slik at vi kan tilby den
hjelpen folk trenger der de bor. Framtidens innbyggere er
dagens barn og unge. For Senterpartiet er det særdeles viktig
at disse opplever en meningsfylt tilværelse der de kan vokse
opp i et trygt miljø og med god fysisk og psykisk helse for å
være rustet til å møte morgendagen.
Sandefjord kommune har godt fokus på folkehelse og
forebyggende tiltak, og vi vil støtte oppunder dette arbeidet
og nye tiltak. God omsorg er både helsetjenester og det at
noen har tid til enkeltmennesker, og vi ønsker at ansatte skal
kunne prioritere mer tid til dette.
VI HAR MÅL OM å ha et likt og godt skoletilbud i hele
kommunen, som resulterer i best mulig læreutbytte for alle
elever. Et viktig bidrag til dette er å prioritere et godt miljø
for elever og lærere, med fokus på utenforskap og mobbing.
Barnehage og nærskole er viktig for lokalmiljøer, og alle barn
bør ha tilbud nær hjemmet. Senterpartiet vil kjempe for å
bevare alle skoler i Andebu og Stokke. Sandefjord kommune
skal gå foran som et godt eksempel og være aktive pådrivere
i miljø- og klimaspørsmål. Vi ser det særdeles viktig å være
lojale og ta vår andel av klimaløftet. Dyrket- og dyrkbar mark
skal ikke bygges ned når det finnes andre alternativer.
VI ØNSKER BOLIGER OG NÆRING i hele kommunen og er
avhengige av et godt veinett for effektiv og miljøvennlig
transport. Vi vil stimulere til at flest mulig kan benytte
offentlig transport og gjøre det lettere å få ladet opp
fremkomstmidler i sentra. Våre innbyggere skal ha mulighet
til å bo og jobbe i hele kommunen. Kommunen skal prioritere
å være en aktiv tilrettelegger for bygging der unge vil bo,
spesielt i kommunens sentra.
DET ER VIKTIG Å BEVARE AREALER OG RESSURSER til
fremtidens behov, både de vi kjenner og ikke kjenner, dette
gjelder særlig i sentrumsnære områder. Vi ser det som viktig
å fulle planer for hele området for å sikre at vi har igjen nok
grønne- og fellesarealer og plass til nødvendig infrastruktur
før vi kan vedta utbygginger. Fjordfronten i Sandefjord by må
utvikles til felles nytte for alle og være en tilgjengelig grønn
lunge der vi kan leve. Senterpartiet ser stort potensiale i dette
området og mener at fergekaias plassering bør være i et annet
område i fremtiden. Senterpartiet ser verdien av lys i
vinduene i boligområder året rundt, dette er viktig for
levende lokalmiljøer både på bygda og i byen, og vi ser
verdien av boplikt i boligområder.
SANDEFJORD HAR ET VARIERT NÆRINGSLIV fra grundere/
enkeltmannsforetak til store konsern, og vi ser det like viktig
å legge godt til rette for alle, med forutsigbarhet og effektiv
kommunal behandling. Det skal være lett å etablere og drive
næring i hele kommunen vår, med til enhver tid ledige
næringsarealer for flere kategorier. Vi ser på Fokserød vest
som et spennende område å utvikle med god sentral
plassering nær E18. Sandefjord har et bredt og rikt kultur- og
idrettstilbud tilpasset alle aldre og varierende interesser og
behov. Vi vil bevare og utvikle videre dagens mangfold for å
sikre god bo-attraktivitet i hele kommunen. Senterpartiet vil
prioritere nye tiltak rettet mot unge og lokale tiltak, de som
bor i et område vet best hva de har behov for.

