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Jonas Andersen Sayed

Alder: 21 år       Yrke: Student       Bosted: Gamle Strandaveien

1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT FOR SOKNDAL KRF

Det gode liv leves i Sokndal!
Det er nok noen som hever øyenbrynene over at en 21-åring stiller som KrFs ordførerkandidat i 
Sokndal. Og jeg skal være så ærlig å si at jeg var skeptisk selv da jeg ble utfordret til å stille som 
listetopp i høst. Jeg endte derimot opp med å takke ja til oppgaven, og ser uansett utfall fram til 
å være folkevalgt i fire nye år!

Heldigvis er jeg ikke alene, og på valglisten vår vil du finne både ferske og erfarne politikere. 
Felles for alle er at vi ønsker å gjøre en innsats for Sokndal de neste fire årene.

Mitt utgangspunkt for å bidra i politikken er todelt; for det første har jeg et brennende  
engasjement for menneskeverd og andre mennesker, og for det andre ønsker jeg å være med å 
bygge og utvikle bygda jeg er så glad i. Det er her jeg har vokst opp - og det er her jeg ønsker å 
bli gammel.

Mitt kanskje viktigste valgløfte er følgende; En stemme til KrF i Sokndal er en stemme til trygg, 
økonomisk ansvarlig styring og til et parti som setter det kristne menneskesynet i sentrum. Vi vil 
gjøre det vi kan for å styrke familiene, de nære fellesskapene og frivilligheten. Det gode liv leves i 
Sokndal, og slik skal det fortsatt være i årene som kommer!

Godt valg!
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Vi stemmer
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Bonnie Brambo
2. KANDIDAT

Bonnie Brambo er født og oppvokst i USA, 
men har bodd i Sokndal i 24 år. Hun er mor, 
utdannet frisør og har jobbet som selvstendig 
næringsdrivende i 11 år. Bonnie har åtte års 
politisk erfaring i kommunestyret, åtte år i råd for 
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
og de siste fire årene har hun også vært 
formannskapsmedlem.

Bonnie er spesielt engasjert i oppvekst og 
omsorg, og er opptatt av at alle skal føle seg 
inkludert i samfunnet - uansett alder, bakgrunn 
eller diagnose. De siste årene er hun spesielt stolt 
over å ha vært med på å få til den fantastiske og 
inkluderende nye lekeplassen i sentrum, og i den 
kommende perioden ønsker hun å jobbe spesielt 
for en tryggere trafikkavvikling ved skolen.

MØT VÅRE KANDIDATER  
PÅ 2.-5. PLASS!

Vebjørn Solli er ny i politikken, men har vært 
engasjert i frivillig arbeid i kommunen i flere år. 
Han er gift, og er for tiden byggingeniørstudent 
ved Universitetet i Stavanger. 

Vebjørn brenner for at Sokndal skal være et 
minst like flott sted å vokse opp i for kommende 
generasjoner som det var for ham. 

Derfor håper han å få på plass en flomtunnel 
så raskt som mulig. Vebjørn vil jobbe for å gjøre 
Sokndal til en attraktiv plass å bo ved å satse 
på bolig, samferdsel og næring. Han ønsker 
seg en god tilførselsvei til nye E39, et mye bedre 
kollektivtilbud og gratis næringsarealer til alle 
som vil etablere ny næring i vår kommune.

Heidi Elizabeth Odden er utdannet revisor og 
jobber som dette. Denne perioden har hun vært 
leder for kommunens overskattetakstnemnd, og 
har også møtt som varamedlem i hovedutvalg 
for levekår.

Heidi har et brennende engasjement for barn og 

unges oppvekstvilkår, og er spesielt opptatt av å 
sikre den gode skolen vår nok ressurser slik at alle 
lærerne har gode forutsetninger for å se og følge 
opp hver enkelt elev. I tillegg til dette er hun også 
opptatt av å legge til rette for næringsliv, frivillig 
arbeid og integrering.

Kai Adler Hansen ble født i Egersund i 1945 og 
har bodd i Sokndal siden 1968. Han er pensjonert 
skolerådgiver, og har lang politisk erfaring 
fra kommunestyre, utvalg og formannskap. I 
denne perioden har han vært KrFs gruppeleder 
i kommunestyret og leder for hovedutvalg for 
Landbruk, miljø og teknikk (LMT).

Kai er spesielt opptatt av at Sokndal kommune 

på alle måter skal være et godt sted å bo i alle 
livets faser. Han mener det er svært viktig å 
legge forholdene godt til rette for eksisterende 
næringsliv og aktivt arbeide og tilrettelegge 
for nyetableringer. Han ser på frivilligheten 
på alle plan som en bærebjelke i Det gode liv. 
Frivilligheten må gis den politiske oppmerksomhet 
den virkelig fortjener.

Vebjørn Mathiesen Solli
3. KANDIDAT

Heidi Elizabeth Odden
4. KANDIDAT

Kai Adler Hansen
5. KANDIDAT



MØT VÅRE KANDIDATER  
PÅ 2.-5. PLASS!

Program for Sokndal KrF  
2019-2023 
KrFs visjon er et varmt, inkluderende og verdi-
forankret samfunn.

Sokndal KrF vil prioritere:
• flomsikring av elva Sokna, for å sikre  

utvikling av sentrum og sikker vei til Øyno.
• universell utforming.
• tilrettelegging for næringsspeiding og 

næringsutvikling.
• tilførselsvei til ny E39.
• effektiv bruk av fellesskapets midler for å 

gi best mulig tjenestetilbud til  
innbyggerne.

• at Sokndal er og skal være et godt sted å 
bo i alle livsfaser og livssituasjoner.

Hjem og familie
Familien er det viktigste for tilhørighet,  
fellesskap, verdiformidling og omsorg.

Sokndal KrF vil:
• støtte tiltak i privat og offentlig regi som 

kan være med på å bygge opp og verne 
om familien.

• arbeide for tidlig innsats for å kunne hjelpe 

den enkelte og/eller hele familien.    
• sikre barnehageplass til alle som ønsker 

det.
• videreutvikle Familiens hus.

Bo og boligmiljø
Bomiljøet er viktig for innbyggernes trivsel.

Sokndal KrF vil:
• at det finnes gode, varierte og attraktive 

tomtetilbud i kommunen. Eksempelvis  
boligfelt på Strandaveien.

• utvikle sentrum til et attraktivt bomiljø.
• arbeide for å skape levende bygder ved 

at det f.eks. blir enklere å skille fra eksis-
terende gårdshus til bolig eller fritidsbolig.

• arbeide for at det fortsatt bygges gang- 
og sykkelveier.

• sikre ressurser til vedlikehold av  
kommunale bygg.

• sørge for trafikksikre kommunale veier.
• videreutvikle området i og ved Hauge 

park.
• på sikt redusere og fjerne eiendomsskatt 

på boliger.
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Skole og oppvekst
Et trygt og godt skolemiljø gjør at barn og 
unge lærer bedre.

Sokndal KrF vil:
• at skolen skal ha en klar kristen verdi- 

forankring.
• sikre at Sokndal skole, SFO og Sokndal 

kulturskole og barnehagene har gode  
rammevilkår og er trygge og mobbefrie.

• legge til rette for at elevene ved Sokndal 
skole skal gjøre det godt på nasjonale 
prøver. 

• sikre kvalitet i spesialundervisningen
• vurdere muligheten for å ansette  

fagpersonell med ulik spesialkompetanse.
• ha lærlingeplasser og nyrekruttering i bl.a. 

barnehage og skole.
• sikre god integrering av fremmedspråklige 

barn i barnehage og skole.
• arbeide for kvalitet i barnevernstjenesten, 

helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Eldre og personer med  
nedsatt funksjonsevne
En trygg, god og verdig omsorg.

Sokndal KrF vil:
• at tiltak og tilrettelegging må baseres på 

livskvalitet.
• legge til rette for at eldre skal kunne bo 

hjemme lengst mulig
• videreføre velferdsteknologien kombinert 

med varme hender.

• arbeide for at flere ansatte får større faste 
stillinger i omsorgstjenesten. 

• arbeide for universell utforming i  
kommunale bygg.

Livsmiljø
Forebyggende helsearbeid er viktig for levekår 
både lokalt og regionalt.

Sokndal KrF vil:
• sikre ambulansens framtid i Sokndal.
• arbeide for holdninger og tiltak som  

forebygger og reduserer rusproblemer.
• arbeide for en restriktiv alkoholpolitikk.
• arbeide for rusfrie soner.
• fortsette trafikksikkerhetsarbeidet.
• legge til rette for god integrering av  

mennesker fra andre land og kulturer.
• videreutvikle området i og ved Hauge 

park.

Næring og samferdsel
For å ha et godt tjenestetilbud vil vi gjøre vårt 
for at Sokndal kommune skal bli en god og 
smidig tilrettelegger for både etablert og nytt 
næringsliv. 

Sokndal KrF vil:
• ha tilgjengelige næringstomter.
• aktivt tilrettelegge for nyetableringer.
• prioritere god adkomst til ny E39.
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Sokndal KrF vil ha god kvalitet 
i alle kommunale tjenester. 
Politikerne er innbyggernes 
ombudsmenn, og vil sammen 
med de ansatte arbeide for 
innbyggernes beste.

”

Klima og miljø
Vi er alle gitt en forvalteroppgave over naturen 
og dens ressurser.

Sokndal KrF vil:
• at flomsikring av Sokna har høyeste  

prioritet.
• arbeide for energisparing i alle  

kommunale bygg og anlegg.

Kirke og kristenliv
Den Norske Kirke og de frie kirkesamfunn gjør 
en innsats av grunnleggende betydning for 
samfunnet.

Sokndal KrF vil:
• legge til rette for at kirken og  

pinsemenigheten fortsatt skal kunne drive 
sitt gode barne- og ungdomsarbeid.

• at våre kirkesamfunn gis gode  
arbeidsvilkår.

• anerkjenne kirkesamfunnenes viktige  
arbeid for alle generasjoner.  

• arbeide for nytt toalettbygg ved kirken.
• arbeide for fjerning av bårehuset på  

Eikedal gravplass og for et nytt utstyrsbygg 
nær gravplassen.

Kultur, idrett og frivillighet
Det frivillige engasjement og kulturelle 
mangfold er svært viktig i og for bygda.

Sokndal KrF vil:
• legge til rette for gode kulturopplevelser. 
• heie fram gode ideer til utvikling av  

kulturlivet.
• støtte opp om lag og foreninger.
• støtte Frivilligsentralen.
• støtte vedlikehold av idrettsanlegg.
  
Sokndal kommune
Sokndal skal være en kommune hvor det gode 
liv leves.

Sokndal KrF vil ha god kvalitet i alle  
kommunale tjenester. 

Politikerne er innbyggernes ombudsmenn, og 
vi vil sammen med de ansatte arbeide for inn-
byggernes beste.
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LISTEKANDIDATENE VÅRE

1. Jonas Andersen Sayed 
1997, Gamle Strandaveien

2. Bonnie Lynn Brambo  
1972, Årstadveien

3. Vebjørn Mathiesen Solli 
1996, Bergåsveien

4. Heidi Elizabeth Odden 
1979, Hanebergveien

5. Kai Adler Hansen 
1945, Høgåsveien

6. Martin Knutshaug 
 2000, Rekefjord

7. Kenneth Omdal 
1977, Gamleveien

8. Kjell Rek  
1948, Strandaveien

9. Roar Edland-Hansen 
1985, Åna-Sira veien

10. Erna M. Urdal 
 1958, Krossbekkstien

11. Ronnie Ulland 
1979, Bergåsveien

12. Katrine Jacobsen 
1997, Årosveien

13. Kurt Johnny Haaland 
1958, Øynoveien

14. Torill-June Edland-Hansen 
1985, Åna-Sira veien

15. Arild Urdal 
1950, Nedre Skarås

16. Fatrice Licardo Capote 
1998, Rekefjordveien

17. Kenneth Bergen 
1973, Høgåsveien

18. Bjørn Arild Nuland 
1973, Bøbakkan

19. Marita Brambo Pedersen 
1974, Rekefjord

Stem Sokndal KrF 
9. september!

    www.facebook.com/sokndalkrf


