Viktige saker 2015-2019
Frivillighet: Vi vil arbeide for at frivillige organisasjoner
får forutsigbare rammebetingelser og tydelige signaler.
Vi ønsker en sterk og mangfoldig frivillig sektor, og sier
ja til samarbeid mellom kommune og frivillige tiltak. Vi vil
arbeide for bedre økonomiske rammer for
frivilligheten. Frivillighet lever av lyst, dør under tvang.
Folkehelse: Vi vil løfte Vestvågøy som
folkehelsekommune.
Eldreomsorg: Vi vil sikre at innbyggerne får den hjelpa de
trenger når de trenger den. Vi vil videreutvikle et
differensiert tjenestetilbud.
Helse: Vi vil arbeide for kommunal psykologtjeneste for
barn, unge og voksne i Vestvågøy. Vi vil at Vestvågøy skal
ha planmessige og kompetente tjenester innenfor rus,
psykiatri og ettervern.
Landbruk: Vestvågøy skal være en aktiv
landbrukskommune. Vi vil legge til rette for et variert
landbruk som utnytter de lokale ressursene , pleier
kulturlandskapet og ivaretar jordvernet.
Fiskeri: For å bidra til livskraftige lokalsamfunn langs
kysten vil vi ha kvotebonus ved landing av ferskfisk,
tilbakeføre kvoter fra trålerne til kystflåten og ha
fiskereide fiskebåter.

Samferdsel: Vi vil ha veier, flyplass og båtruter som gagner
hele Lofoten som én bo- og arbeidsregion.
Skole: Vi vil sikre gode læringsmiljø og trygge sosiale miljøer
på skole og skolevei. Vi ønsker å fremme samarbeidet mellom
skole og hjem. I skolen vil vi prioritere kvalitet og tilpasset
opplæring uten å utvide skoledagen. Vi ønsker en skole hvor
ulike metoder og arenaer brukes aktivt for å fremme gleden
ved å lære hos hver enkelt elev.
Alkohol: Vi ønsker en restriktiv alkoholpolitikk. Vi vil ha fokus
på forebyggende arbeid, spesielt i skoler og ungdomsmiljøer.
Informasjon og innbyggerkontakt: Vi vil arbeide for at
Vestvågøy skal ha en brukervennlig publikumskontakt, blant
annet gjennom ei god hjemmeside med gode
selvbetjeningsløsninger.
Kommunestruktur: Vi er åpne for kommunesammenslåing
i Lofoten med fortsatt livskraftige lokalsamfunn.
Flyktninger: Vestvågøy bør bosette flere flyktninger for å
avhjelpe ved humanitære kriser.
Olje: Vi går inn for Lofoten og Vesterålen som et område uten
oljeutvinning.
Natur og miljø: Vi vil arbeide for å redusere forbruk, minske
avfall og begrense utslipp.
Vi sier nei til søndagsåpne butikker!

Vestvågøy KrF
Kommunevalget 2015

Å være aktiv i ei menighet er ikke en betingelse!

Valgliste for KrF, kommunevalget 2015

KrF har politiske standpunkt som er tuftet på et kristent
verdigrunnlag. For meg handler det om solidariske
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Hilde Elisabeth Holand, Skullbru, f. 1979

like rettigheter, at det som er bra for barna er bra for alle.
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Terje Hermod Wiik, Hag, f. 1953

Vi vil bidra til et sunt og inkluderende samfunn preget av
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Astrid Rydland Aasen, Ballstad, f.1989

Vi vil at matfatet og naturens skatter langs vår dyrebare
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Einar Raymond Melkersen, Steinfjorden, f. 1974

kyst ikke skal gambles med. Så enkelt var valget for meg
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Espen Wiik, Fygle, f. 1977
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Asgeir Leine Pedersen, Ballstad, f. 1994
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Monica Østeig, Stamsund, f. 1969
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Roger Larsen, Leknes, f. 1956

fellesløsninger, at vi som mennesker er like mye verdt og har

trygghet, deltakelse og nærhet.

og jeg vil gjøre mitt for at enda flere skal få øynene opp for
KrF.”

Hilde Holand er vår førstekandidat til
kommunevalget, og hun står på 2.-plass til
fylkestinget for Nordland KrF.
De siste 4 årene har hun sittet i kommunestyret i Vestvågøy. Hilde sier dette om
sitt politiske engasjement:
“Jeg er glad for å ha blitt satt så høyt opp på Nordland KrF
sin liste. Samtidig føler jeg meg ydmyk og er svært
takknemlig for tilliten nominasjonsmøtet har vist meg. Jeg
har lyst til å gjøre en god jobb for KrF og for Nordland og
dette er en unik mulighet.

KrFs politikk
KrF bygger sin politikk på den
kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag
er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og
grunnleggende menneskerettigheter.

10. May Irene Nilsen, Gravdal, f. 1966
11. Svein Johan Lindberg, Gravdal, f. 1961
12. Anne Lise Starheim, Leknes, f. 1961
13. Hans Erling Krogtoft Klevstad, Steinfjorden, f. 1996
14. Lillian Stokvold, Leknes, f. 1959

Våre viktigste verdier er:

15. Harald Kåre Hagvåg, Bøstad, f. 1943

• det kristne menneskesynet

16. Tore Sørgård, Fridheim, f. 1948

• nestekjærligheten

17. Solfrid Lindberg Håkonsen, Leknes, f. 1958

• forvalteransvaret

18. Solveig Kolderup Utvik, Skotnes, f. 1966

Etter mitt syn er KrF med sin politikk og sine verdier et parti

19. Tone Lill Holand, Gravdal, f. 1977

som bør få en større plass i politikken. Det er et parti for alle.
I løpet av fire år som lokalpolitiker for KrF har jeg ofte møtt

Stem KrF hvis du mener disse verdiene er viktige

20. Jorild Klevstad, Steinfjorden, f. 1958

mennesker som sier de er enige med KrF i mange saker, men

for samfunnet vårt, og bli gjerne medlem!

21. Knut Justus Ellingsen, Fygle, f. 1944

mener at de ikke passer inn av forskjellige grunner. Så lenge
du mener at vi har de politiske standpunktene du er mest
fortrolig med kan du stemme på oss eller bli medlem.

Menneskeverd i alle livets faser

