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Tønsberg Senterparti vil at Nye Tønsberg kommune skal være en god 
kommune å arbeide, leve og bo i fra vugge til grav. En stemme på oss 
er en støtte til satsing på nærmiljø og forebygging, gode skoler og 
barnehager, trygg eldreomsorg, gode helsetjenester, lokal og bæ-
rekraftig landbruksproduksjon og en fremtidsrettet og miljøvennlig 
næringsutvikling.

Våre prioriterte satsingsområder:

1. Nullvisjon for nedbygging av  
dyrka- og dyrkbar mark.

2. Nei til eiendomsskatt.
3. Stille krav til klima, miljø og energi 

når kommunen gjør sine innkjøp 
og gjennomfører byggeprosjekter.

4. Beholde dagens skoletilbud og 
ingen nedleggelser. 

5. Ha to barnehageopptak i året og 
felles søskenmoderasjon for både 
barnehage/SFO. 

6. Ha busstilbud til alle deler av  
kommunen.

7. Bompengefinansiere rimeligste 
veiløsning Tønsberg- Færder med 
kortest mulig nedbetalingstid. 

8. Ha SMART barnevern; styrke  
familiene der det er mulig fram for 
plassering i fosterhjem.

9. Ha tilstrekkelig grunnbemanning i 
kommunale helseinstitusjoner.

10. Skape flere arbeidsplasser.  
Tønsberg skal være en attraktiv 
kommune å drive nærings- 
virksomhet i.

11. Bedre tilgjengeligheten for  
allmennheten og sikre  
kommunens strandsoner og  
rekreasjonsområder. 

12. Ha tilstrekkelig bredbånd til alle 
husstander i kommunen.

Ordførerkandidat Steinar Solum
 

Jeg er 61 år, bor på gård i nordre Slagen. Til daglig 
arbeider jeg som bonde og er salgsjef i fòrindustri-
en. Jeg har hatt tillitsverv i hele mitt voksne liv, har 
bred arbeidserfaring og 15 års fartstid i Tønsberg 
bystyre. Kommunesammenslåingen med Tønsberg 
og Re er noe jeg brenner for. Vi er godt i gang med 
planleggingen for best mulig start fra 01.01.20. 
I vår nye kommune har vi et godt grunnlag for å 
videreutvikle næringsmiddelindustrien som nå har 
ca 1000 arbeidsplasser. Jeg ønsker også å bremse 

opp boligbyggingen langs kanalen i Tønsberg 
sentrum for å ivareta industriarbeidsplasser der 
folk bor. Vi har den beste matjorda og de dyktigste 
matprodusentene i Norge - sammen skal vi bli 
landets viktigste matproduserende kommune! 
Kortreist mat og lokal foredling av råvarer fra 
Vestfold er noe jeg driver med til daglig og er et av 
mine bidrag for å redusere klimautfordringene vi 
nå opplever.

Jeg er også opptatt av best mulig oppvekstkår 
for barn og ungdom. Da må vi sette inn ressurser 
tidligst mulig for hindre uheldig utvikling. Hverda-
gen for barn og unge må legges opp slik at alle får 
opplevelse av mestring. Vi blir også en kommune 
med stadig større andel eldre, dette blir en stor 
utfordring som må løses, slik at alle får verdig pleie 
og omsorg. For å sikre oss inntekter som dekker 
behovet for et bredt og godt tjenestetilbud nær 
folk, må vi legge til rette for nye arbeidsplasser og 
næringsutvikling i hele kommunen. 

2.kandidat Heidi Myhre, 
50 år, regnskapsfører, bor i Våle

I vårt nye kommunestyre vil jeg jobbe for at alle 
innbyggere skal oppleve seg inkludert.  
Alle mennesker er en ressurs, hver og en på sin 
måte. Det skal være godt å bo i Nye Tønsberg. 
Vi må jobbe fram en god samarbeidskultur hvor 
respekt og likeverd preger alle prosesser.  
Hele vår store kommune skal være i bruk,  
både de landlige og de mer bynære områdene. 

Kumulerte toppkandidater:

VÅR POLITIKK 
for hele Tønsberg

Fullstendig program finner du på senterpartiet.no/tonsberg
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Resterende liste ser du på www.senterpartiet.no/tonsberg

Kommunestyrekandidater

7. Karoline Fadum, 1991
8. Trygve Ånestad, 1959

9. Ragnar Kirkevold, 1964
10. Gunn Hesby, 1958

11. Karl Terje Wold, 1967
12. Cathrine Bøhle, 1972

Svein Holmøy, 53 år, Ingeniør og gårdbruker, 
bor på Kåpe. 

Kommunen skal være en god arbeidsgiver og forvalter. 
Ny kunnskap og etterutdanning skal verdsettes og tilstrebes. Jeg er 
tilhenger av stedsutvikling, gode oppvekstmiljø, skole og fritids-
tilbud. Tidlig innsats og forebyggende tiltak som SMART opp-
vekst/-barnevern skal prioriteres. 

Thorvald Hillestad, 67 år, gift og bor på gård 
nær Revetal. 

Jeg i ferd med å avslutte som ordfører i Re. For meg har det alltid 
vært et hovedfokus å arbeide for de eldre sin sak. I tillegg er jeg 
opptatt av å legge til rette for etableringer i næringslivet og ta vare 
på de næringsdrivende vi allerede har. De beste resultatene får vi 
gjennom et tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

Jill Eirin Undem, 41 år, konsulent, bor på Vear.

Jeg er opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett og føle seg 
trygg. Helsestasjonen for barn og unge må styrkes. Vi skal ta vare 
på de grønne lungene, bygge nærmiljøanlegg og legge til rette 
for et rikt aktivitetstilbud. Jordvernet må sikres. Vi trenger flere 
og varierte arbeidsplasser i hele kommunen. Fokus på beredskap 
er viktig.

Øyvind Olav Oppegård, 48 år, salgsmedarbeider 
og bor på Barkåker.

Jeg kjemper for sosial utjevning, tjenester nær deg og en grønn 
kommune. Alle skal ha like muligheter. Offentlige tjenester 
må tilbys nær folk med kollektivtrafikk, barnehage, skole og 
eldreomsorg i alle deler av kommunen. Vi må ta vare på miljøet 
og redusere klimautslippene.
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