
Sammen for et varmere lokalsamfunn

co
p

yrig
ht: foto

g
ra

f

Lund KrF • Kommunevalget 2019

IN
FO

RM
A

SJO
N
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å bli sett
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Vi vil ta vare på vår kristne tros- og kulturarv
Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne 
kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 
Vi vil jobbe for nestekjærlighet i praksis, likeverd og 

inkluderende holdninger i hverdagen.

Menneskeverd
Vårt mål er et samfunn med plass for alle, 

uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i 
fellesskapet. 

Alle mennesker har uendelig verdi fra unnfangelse 
til naturlig død. KrF ønsker å legge til rette for at 

alle mennesker får en meningsfull hverdag.

En god barndom varer 
hele livet

KrF mener at gode og trygge 
hjem danner grunnlaget for 

et godt samfunn. 

Familiepolitikken skal støtte 
opp om familielivet og gi 
familiene muligheten til å 
organisere sine liv selv. Et 
samfunn som er bra for 

barna, er et samfunn som er 
bra for alle.

En verdig alderdom og 
respekt for eldre

KrF vil ha et seniorvennlig 
samfunn med god 

eldreomsorg der den enkelte 
får dekket sine behov. Vi må 
bli flinkere til å ta i bruk den 
ressursen eldre mennesker 

utgjør i samfunnet, samtidig 
som alle skal være trygge 

på at de får den hjelpen de 
trenger – når de trenger det.

Derfor 
bør du  

stemme 
KrF
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Gro Helleland

Alder: 53 år       Yrke: Lærer       Bosted: Heskestad

1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT FOR LUND KRF

Hva trenger vi mest nå for tiden? Mer av 
materielle ting? Mer velstand? Eller tren-
ger vi å kjenne at vi hører til i et fellesskap 
med andre? At vi har noe å bidra med, at 
hverdagen oppleves meningsfull?

Vi i Lund KrF vil jobbe for at Lund  
kommune skal være en inkluderende  
kommune med plass til alle og bruk for 
alle! Vi vil gjøre det vi kan for å styrke  
familiene og de nære fellesskapene, der 
vi alle blir sett og kjenner oss verdifulle.

For KrF er det kristne menneskesynet i 
sentrum: Verdien ligger i den du er, ikke i 
det du presterer! 

Ansvaret for å forvalte skaperverket her 
på jorda er også kjempeviktig; Vi må ta 

vare på naturen og omgivelsene våre! Vi 
kan alle begynne med oss selv privat når 
det gjelder forbruk og forsøpling, og som 
parti tar vi ansvar i de viktige miljø- 
tiltakene og sakene framover.
Barn og barnebarn skal selvsagt ha  
muligheten til å nyte naturen akkurat slik 
som oss. Og neste generasjon skal ha noe 
å leve av, også i Lund!

Denne brosjyren som du nå har i hånda, 
sier mer om verdiene som vil forme 
politikken vår i perioden som kommer. 
Sammen med de andre partiene vil vi  
jobbe for gode løsninger fra sak til sak. 
Håper vi får tilliten din for å bygge et  
varmere Lund-samfunn. Pluss stemmen 
din, da!

Sammen for et varmere Lund-samfunn!
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Magne Ø. Skoland
2. KANDIDAT

Yrke: Ingeniør

Alder: 35 år

Bosted: Moi

Lund KrF ønsker å videreutvikle en god skole og gode fritidstilbud til barn og unge. Skolene 
må ha nok ansatte og ressurser til å gi tidlig hjelp til barn med behov for ekstra oppfølging. 
Kommunens oppgave er å legge til rette for en trygg og god oppvekst der alle blir sett.

Mitt        brenner for:
• gode støtteordninger for frivillige organisasjoner som driver arbeid for barn og 

ungdom
• at kommunen bidrar til et «e-sporthus» med aktivitetstilbud for unge som er  

interessert i dataspill
• at det opprettes en fritidskortordning som gir barn og ungdom mulighet til å delta 

i aktiviteteter de ellers ikke hadde hatt råd til

Vi trenger et varmt og inkluderende samfunn der alle blir sett og hørt i alle livets faser. Vi 
trenger mer raushet mot hverandre og vilje til samarbeid på tross av forskjeller.

Mitt        brenner for:
• å styrke familiene og sikre gode oppvekstvilkår. Sørge for gode barnehager og 

skoler med fokus ikke bare på faglighet, men på medmenneskelighet og sosial 
kompetanse.

• et godt og hensiktsmessig helsevesen i alle skikt. Sikre et godt kommunalt helsetil-
bud og kjempe for å opprettholde tilbud fra spesialisthelsetjenesten i Flekkefjord 
og Egersund.

• å styrke frivilligheten

Tove Birkeli Steinnes
3. KANDIDAT

Yrke: Lege

Alder: 38 år

Bosted: Hovsherad
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Pål Ravndal
4. KANDIDAT

Yrke: Pensjonist

Alder: 68 år

Bosted: Moi

Lund KrF ønsker å videreutvikle en god infrastruktur og et godt tjenestetilbud for 
innbyggerne og næringslivet. Samtidig vil det være nødvendig med en stram 
økonomistyring som står i forhold til kommunens inntekter, slik at kommunen også på lang 
sikt er rustet til å utføre sine oppgaver til beste for lokalsamfunnet.

Mitt        brenner for:
• at tiltak som øker trafikksikkerheten langs skoleveiene prioriteres høyt
• at arbeidet med flomsikring av Moisåna settes i gang så snart som mulig
• å avsette arealer til næringstomter, og se dette i sammenheng med ny E39 og 

bruk av overskuddsmasse

Landbruket må gis gode rammevilkår. Naturresursene må forvaltes på en 
bærekraftig måte. Kommunen må gå foran med et godt eksempel når det gjelder 
energiøkonomisering, miljøvennlig forbruk og håndtering av avvfall

Mitt        brenner for:
• å bevare mest mulig dyrket jord for å bidra til lokal og nasjonal matsikkerhet
• at det ikke etableres nye vindkraftparker i Lund kommune
• å redusere utslipp av mikroplast i naturen, blant annet ved å gjøre tiltak for å hin-

dre at gummigranulat fra kunstgressbaner havner i avløpsanlegg og, vassdrag.

Tom Helge Moen
5. KANDIDAT

Yrke: Lærer

Alder: 44 år

Bosted: Moi
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LISTEKANDIDATENE VÅRE

1. Gro Helleland 
1966

2. Magne Ø. Skoland 
1984

3. Tove Birkeli Steinnes 
1981

4. Pål Anker Ravndal 
1951

5. Tom Helge Moen 
1975

6. Solfrid Teline Skåland 
 1990

7. Øyvind Steinnes 
1985

8. Morten Drivdal  
1991

9. Nanda Calensung 
1982

10. Kjell Rune Iveland 
 1967

11. Benedikte Drivdal 
1999

12. Åse Herborg Ege 
1949

13. Ståle Kro 
1949

14. Bjørg Hallandvik Moen 
1947

15. Vanlian Oke 
1973

16. Arne Sverre Rafoss 
1970

17. Tone Skårland Skjærpe 
1966

18. Andrea Østrem 
1999

19. Eigil Østrem 
1962

20. Marit Liland Øverland 
1949
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LISTEKANDIDATENE VÅRE
Landbruk

For å opprettholde matvaresikkerheten 
i Norge må vi ta vare på dyrebar 
matjord. Lund KrF går derfor inn 
for et strengt jordvern for å sikre 

fremtidige generasjoner muligheten til 
å produsere lokal mat.

Kommunen må være en aktiv 
støttespiller for jord- og skogbruk.

Næringsliv

Det er en viktig oppgave for 
kommunen å legge til rette for 

næringslivet. Målet må være å få flere 
bedrifter til å etablere seg i Lund, 
samtidig som kommunen støtter 
eksisterende virksomheter slik at 

disse kan få videreutvikle seg. Det 
er også et mål å få flere og varierte 

arbeidsplasser.

Bærekraftig utvikling

Vi mennesker har ansvaret for å 
forvalte jorden vi bor på på best mulig 
måte. Dette er også et lokalt anavar. Vi 
må jobbe aktivt for at dagens forbruk 

og forvaltning ikke forringer kommende 
generasjoners muligheter til å få dekket 
sine behov. Lund KrF vil arbeide for et 
bærekraftig samfunn der vi ikke lever 
over evne, og tar klimautfordringene 

på alvor.



Din stemme til Lund KrF vil gjøre en 
forskjell i vår kommune! 

Egeninteressen må ikke bli styrende for politikken. Vi ønsker å kjempe 
for noe som er større enn oss selv, og ikke være oss selv nok. Vi 

ønsker ikke å være opptatt av hva som er best for meg og mitt, men 
hva som er best for felleskapet. 

Vi vil at Lund kommune skal være et varmt og inkluderende 
lokalsamfunn!

Stem KrF i Lund mandag 9. September! 

    www.facebook.com/lundkrf

Hele programmet finner du på www.krf.no/lund

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med Tom Helge Moen (924 20 459)  
dersom du ønsker hele partiprogrammet til  

Lund KrF på papir


