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Sammen om 
det viktigste 



Raus omsorg, inkludere, 
skape og bevare

Jeg er ikke politiker for min egen 
del, men er samtidig glad og stolt 
av å være Kristelig Folkepartis  
ordførerkandidat. 

Mitt engasjement for å være med 
å styre byen vår er at jeg ønsker 
å bidra til at vi får en politikk som 
inkluderer, skaper, fordeler og 
bevarer! 

Min oppgave er å drive politikk slik 
at de over 2500 ansatte i Hauge-
sund kommune kan få gode ram-
mer for å utføre jobben de står i 
hver dag best mulig slik at byens 
borgere får best mulig tjenester.

Jeg tenker også at man ikke 
trenger å være barn for å forstå 
at vi har en klimakrise og at «det 
kreves handling nå!»

 

” De kristen-demokratiske 
verdiene forplikter oss 
til en raus omsorg og  
å gi folk muligheten  
til å realisere sin  
skapertrang for  
å bygge byen vår!

Tom er 60 år og jobber 
som daglig leder og 
trosopplærer i Den norske 
kirke (Skåre menighet). 
Han jobber og lever for 
det han liker å gjøre. 
Han er gift med Turid og 
har voksne barn og seks 
barnebarn. Han løper til 
skogs så ofte han kan, 
synger i kor og tar gjerne 
en tur på sjøen for å fiske. 
Mye lek og leven med 
barnebarn blir det også 
tid til! Dagene hans fylles 
ellers med møter med 
flotte folk i arbeid og 
politikk.

Tom Landås 
1. KANDIDAT



      

Natalia er 41 år, gift og har to 
barn. Hun kommer fra Polen og 
har bodd i Haugesund i 6 år. 
Utdannet siviløkonom med  
allsidig erfaring, jobber i NAV.

2. KANDIDAT
Natalia Kondarewicz

Arbeid og integrering like viktig 
Næringsliv og integrering - jeg vil 
jobbe for en offensiv kultur som  
bygger på god samhandling på tvers 
av næringsliv og offentlig sektor. Jeg 
vil også være med å legge til rette 
for gründerskap blant innvandrere.

KrF Haugesund vil 
forbedre integreringen 
gjennom arbeidslivet 
og støtte  
næringsutviklingen

”
      Elisabeth Emberland 

3. KANDIDAT
Hun er 35 år, gift og har ett 
barn. Koordinerer tidlig  
innsats for barn i risiko og COS. 
Kontaktperson for  
Barne- og familiesenter.

En oppvekst som tar vare 
på fremtiden
Oppvekst, kultur, idrett og frivillighet 
bringer Haugesund sammen. Det gir 
byen et felles mål med et ansvar om  
å koordinere gode tilbud som tar vare på 
de mulighetene den enkelte har. Dette 
gir økt livskvalitet, og det vil jeg jobbe 
for!

Barndommen varer 
hele livet, det tar vi på 
alvor i KrF Haugesund.”



      
   Solveig Ege Tengesdal 

Rogaland KrFs
fylkesordførerkandidat

Våre listekandidater

Haugesund er en viktig by i Rogaland ifølge vår fylkesordfører  
Solveig Ege Tengesdal. Hun er en dyktig politiker som har et blikk  

for byen vår. Solveig går for gjenvalg!

Haugesund KrFs  
program

                 
Programmet finner du 
på:
• Haugesund KrF sin 

Facebookside 
• www.krf.no/hauge-

sund
• Eller du kan ta  

kontakt med  
lokallagsleder  
Tom Landås 
(tlf.93415416) som 
sykler programmet 
til deg eller sender 
det på mail.

1. Tom Landås, 1959
2. Natalia Kondarewicz, 1978
3. Elisabeth Emberland 1984
4. Lise Ringen Bergli, 1966
5. Jorunn Espelid, 1953 
6. Alberto L. A. Gamarra, 1984
7. Sigurd Gautesen, 1956
8. Svein Hølleland, 1966
9. Marie Meidell Kristensen, 1983
10. Therese Landås, 1985
11. Eirik Samdal Lund, 1973
12. Kari Louise Mæland, 1946
13. Anna J. Møllerhaug, 1942
14. Gerd Marit Skeie, 1944
15. Torgrim Storstein, 1964
16. Terhas Teklehamanot, 1978


