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bo i et varmt og trygt lokalsamfunn
• Omsorg, respekt og inkluderende 
holdninger i hverdagen
• Bekjempe alle former for vold og 
kriminalitet
• Nei til legalisering av narkotiske stoffer
• Styrke politiets ressurser i lokalsamfunnet
 
at Bibelens gode verdier skal påvirke  
samfunnet
• Ta vare på vår kristne tros- og kulturarv
• Nestekjærlighet og forvalteransvar i praksis
• Menneskeverd i sentrum fra mors liv til 
naturlig død

verne om menneskeverd og likeverd
• Likeverd for alle uansett forskjeller og 
begrensninger
• Nei til sorteringssamfunnet
• Livshjelp i stedet for dødshjelp
• Integrere og sysselsette innvandrere

sette barnet i sentrum
• Styrke arbeidet mot mobbing og netthets
• Nei til rasisme og fordommer på grunn av 
forskjelligheter
• Barn med funksjonshemninger skal 
likebehandles
• Alkoholfrie soner der barn og ungdom 
oppholder seg

styrke familiene, ikke styre dem
• Foreldrene skal ha valgfrihet til selv å 
fordele foreldrepermisjon
• Prioritere arbeidet mot vold og overgrep i 
hjemmet
• Støtte tiltak som styrker hjem og familie

at det frivillige arbeidet skal ha gode 
vilkår
• Støtte barn- og ungdom gjennom idrett, 
kirke og kultur
• Gode arbeidsvilkår for frivillige lag og 
organisasjoner 
• Støtte til bygg og anlegg i kristne og 
frivillige organisasjoner

at det skal være godt å bli gammel
• Respekt for de eldres erfaring og ressurser
• Gode hjemmetjenester og tilbud om plass 
på sykehjem når behovet er der
• Nærringsrik og innbydende mat ved 
sykehjem og i hjemmetjenesten
• Produksjonskjøkken i egen kommune

at sunnhet og helse skal prioriteres høyt
• Helsekvartal i Sola sentrum med tilbud til 
alle aldersgrupper
• Fortsatt varmtvannsbasseng i kommunen
• Prioritere arbeidet med psykisk helse
• Ta vare på klima, miljø og natur

at næring og landbruk skal ha gode 
vilkår
• Legge til rette for ny og variert 
næringsvirksomhet
• Aktivt og restriktivt jordvern
• Ivareta pelsdyrnæringen 

ha sikre og gode veier
• Alternative løsninger til bompenger
• Staten må ta større ansvar for 
samferdselsprosjekter
• Bygge ut gang- og sykkelfelt
• Utvide bussforbindelser og kollektivtilbud

Stem KrF i Sola hvis du vil

Les hele vårt program på www.krf.no/sola
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Arnfinn Clementsen

Alder: 65 år  Yrke: Pastor og rådgiver  Bosted: Grannes

1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT FOR SOLA KRF

Stem KrF i Sola hvis du vil

Trygt og godt å bo i Sola

Vi er stolte av vår flotte kommune med vakker natur og flotte strender, og med det 
store mangfold av verdifulle mennesker i alle aldre. 

Med de gode kristne verdiene i bunnen som har bygd folk og land gjennom  
generasjoner, vil vi videreutvikle kommunen og skape et varmt og trygt  
samfunn for alle.

Vi tror på et samspill mellom det frivillige og det offentlige, og et lokalsamfunn som gir 
hver enkelt  muligheter til å lykkes og yte sitt beste.

Arnfinn Clementsen
Ordførerkandidat Sola KrF

Arnfinn Clementsen (65), 
gift med Liss-Bente, og 
bor på Grannes. Arnfinn 
har vært pastor og råd-
giver i mer enn 40 år, og 
er forfatter av en rekke 
bøker. Han har også reist 
mye som forkynner og 
hatt lederseminarer i inn- 
og utland. Arnfinn har 
vært i kommunestyret i 
Sola siden 2011, ledet 
utvalg for levekår 2011-
2015, og nå leder for  
administrasjonsutvalget.

A
lle foto

: Kjetil Føyen
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Britt Marit Haga
2. KANDIDAT 

Britt Marit er 45 år, bonde og Phd-kandidat og bor i Tananger. 
Hun er i dag medlem av kommunestyret og utvalg for oppvekst 
og kultur.

Familiene må få frihet til å velge det de mener 
er best for dem. Derfor stemte vi som eneste 
parti imot tredeling av foreldrepermisjonen.

Vi vil gi familiene fleksible og mangfoldige 

ordninger, og styrke hjem og familier med  
spesielt fokus på de som har særlige  
utfordringer.

KrF vil styrke familiene, ikke styre dem.

Alle familier er forskjellige

Svein Ragnvald Tjora
3. KANDIDAT 

Svein Ragnvald er 61 år, revisor og bor på Skadberg. Han er i 
dag varamedlem til kommunestyret og medlem av utvalg for 
plan og miljø.

Å satse på frivillighet er som å sette  
poteter. En potet i jorden gir på kort tid en 
mangedobling! Når vi satser på frivillighet i 
lag, foreninger og samfunnet ellers gjør vi noe 
av det samme. 

Litt tilrettelegging eller et tilskudd mange-
dobles når det brukes på frivillige. 

KrF er frivillighetspartiet!

Gode vilkår for frivilligheten

Bjørg Irene Lauvvik
4. KANDIDAT 

Bjørg er 55 år, lærer og bor i Tananger. Hun er i dag medlem av 
kommunestyret og utvalg for levekår.

Å gi eldre som behøver det en god og tilpasset 
omsorg handler om verdighet.

Eldre er en ressurs, samtidig som de trenger 
å vite at de får dekket sine fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige behov. 

Hjemmebolig og sykehjem skal oppleves som 
trygge steder. 

Det skal være godt å bli gammel i Sola  
kommune!

Ja til livet - hele livet!
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6. Anne Inghild Johnsen 
Maldal (53) 

9. Stein Ingve Håland (45) 

12. Merete Klingsheim  
(55) 

7. Ole Bjørn Trevland Tjelta 
(22) 

10. Mussie Fesehaye Teklu 
(53) 

13. Anna Marie Røyland 
(22) 

8. Sølvi Broadhurst (44) 

5. Magne Midttun (51) 

11. Ådne Bakkane (52) 

Våre kandidater  
på 5.-13. plass!
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1. Arnfinn Clementsen, 1953, Pastor, Grannes

2. Britt Marit Haga, 1974, Phd-kandidat, Tananger

3. Svein Ragnvald Tjora, 1958, Revisor, Skadberg

4. Bjørg Irene Lauvvik, 1963, Adjunkt, Tananger

5. Magne Midttun, 1968, Vaktmester, Sande

6. Anne Inghild Johnsen Maldal, 1966, Miljøarbeider, 
    Røyneberg

7. Ole Bjørn Trevland Tjelta, 1997, Student, Ræge

8. Sølvi Broadhurst, 1975, Teamleder, Røyneberg

9. Stein Ingve Håland, 1974, Pastor, Røyneberg

10. Mussie Fesehaye Teklu, 1966, Geofysiker, Sola

11. Ådne Bakkane, 1967, Sivilingeniør, Røyneberg

12. Merete Klingsheim, 1964, Hjelpepleier, Ræge

13. Anna Marie Røyland, 1997, Kafévert, Tananger

14. Kai Rune Byberg, 1967, Ass. kirkeverge, Tjelta

15. Kolbjørn Bø, 1973, Gårdbruker, Kolnes

16. Ingrid Matre Dahl, 1958, Adjunkt, Røyneberg

17. Ingvill Hagesæther Foss, 1966, Sivilingeniør,  
     Røyneberg

18. Knut Petter Froestad, 1948, Konsulent, Røyneberg

19. Per Morten Føyen, 1970, Konsulent, Røyneberg

20. Inger Johansen Halsne, 1974, Adjunkt, Ræge

21. Bjarne Hellestræ, 1946, Adjunkt, Røyneberg

22. Knut Erik Hollund, 1969, Sjefsing. IT, Tananger

23. John Ingebrigtsen, 1950, Lektor, Grannes

24. Terese Bue Kessel, 1961, Studieled. teologi, Joa

25. Ove Langhelle, 1954, Vernepleier, Røyneberg

26. Irene Røyland, 1970, Helsefagarbeider, Tananger

27. Stein Egil Sakseid, 1972, U-Brannmester, Ræge

28. Bodil Sanne, 1950, Sykepleier, Sola

29. Mariann Skålevik, 1965, Spes.sykepleier, Tananger

30. Ragnhild Tystad, 1962, Sykepleier, Røyneberg

Et varmt og trygt 
lokalsamfunn

VALGLISTE
SOLA KRF



VALG 2019 VALG 2019

Kirke og kristenliv

I Norge har kristendommen hatt 
avgjørende betydning for utviklingen 
av vårt samfunn. Sola KrF ønsker at 
Den norske kirke, andre kirkesamfunn 
og kristne organisasjoner gis gode 
arbeidsvilkår og frihet til å arbeide ut fra 
sin egenart. 

Det arbeid som gjøres i kirke og bedehus 
for barn og unge er særlig viktig for å gi 
nye generasjoner gode verdier videre i 
livet.

Hjem, familie og bomiljø

KrF mener at gode og trygge hjem 
danner grunnlaget for et godt samfunn. 
Familien er den grunnleggende rammen 
for omsorg, verdiformidling, sosial læring 
og fellesskap. Samfunnet er avhengig 
av hjem og familier som fungerer og 
ivaretar disse viktige oppgavene.

Alle har rett til et trygt bomiljø der man 
har fellesskap med, og omsorg for 
hverandre.

Det er viktig å bygge boliger for unge i 
etableringsfasen, og boliger for de som 
har spesielle behov. 

Ta vare på naturen og matjorda

Landbruk og vern av jord handler om livet og 
naturen nå og for fremtiden. For KrF er dette 
en viktig del av det kristne forvalteransvaret.

Jordbruk er viktig for sysselsetting og 
verdiskapning i Sola, samtidig  som næringen 
sikrer at kulturlandskapet blir holdt ved like. 

Det er viktig å verne matjord på lik linje med 
kulturminner, strandsoner og naturmangfold 
som har fått økt vern gjennom forankring 
både i lover og forskrifter.



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

Din stemme til KrF ved valget 9.september betyr en stemme til et parti som 
bygger på grunnleggende og varige verdier som har preget og utviklet vårt 
samfunn gjennom århundrer.

Vi vil fortsette å bygge og utvikle et velferdssamfunn hvor den enkelte av 
oss teller og får mulighet til å lykkes.

Vi vil at Sola kommune skal være et varmt og trygt lokalsamfunn!

Stem KrF i Sola mandag 9. september!

Et varmt og trygt 
lokalsamfunn

   www.facebook.com/www.solakrf.no

www.krf.no/sola


