
u  Miljøbyen Mysen – en levende by!

u  Ta klimatrusselen på alvor!

u  Alderdom med verdighet!

u  Opprettholde alle grendeskolene!

u  Nytt bad i Mysen idrettspark!
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Miljøbyen Mysen – en levende by
•	 Samarbeide med «Mysenbyen» og næringslivet. Nei til ny 

varehandel på Brennemoen.
•	 Ny stor grønn lunge/park opparbeides mellom Nordre  

Mysen, Festiviteten og Kulturtorget.
•	 Utvikle Kulturtorget med flere kulturaktiviteter.

Eidsberg skal ta klimatrusselen på alvor!
•	 Opprette stilling som miljøvernleder, med klima- og energi 

som hovedområde.
•	 Ta vedtatt klima- og energiplan opp av den kommunale  

skuffen og gjennomføre vedtakene.
•	 Opprette ENØK-fond av overskudd fra Østfold Energi.  

Husholdninger og bedrifter skal gis tilskudd gjennom fondet 
til klimavennlige løsninger (f.eks. solenergi).

•	 Kommunen skal ta i bruk kjøretøy med miljøvennlig energi 
og anlegge flere el-ladestasjoner.

Klima- og energisparende transport:
•	 Sammenhengende sykkelveier mellom grendeskolene og 

Mysen gjennomføres raskt.
•	 Gjenopprette togforbindelsen Mysen-Sarpsborg.
•	 Pendlerparkering med stor bilkapasitet ved stasjonene i  

Mysen, Slitu og Eidsberg.

Miljøvern og jordvern viktig i alle saker
•	 Biologisk mangfold i naturen skal ivaretas i alle utbyggings-

saker.
•	 Matjorda skal tas vare på. 
•	 Grønne lunger legges inn i arealplaner. Det rike kulturland-

skapet i Eidsberg skal vernes om.
•	 Byggeskikk, bygningsvern og estetikk er viktig i alle deler av 

kommunen.

Barna er viktigst: 
Oppveksten og skolen er grunnleggende
•	 Daglig fysisk aktivitet og sunn skolemat for alle elever i  

Eidsbergs skoler.
•	 Opprettholde og utvikle alle grendeskolene i Eidsberg.
•	 Høy lærertetthet på alle skoler.
•	 Minimum to barnehageopptak i året.
•	 SFO tilbys ved alle barneskolene. Ansatte skal ha peda-

gogisk kompetanse.
•	 Mortenstua skole er et godt tilbud som ikke skal reduseres.
•	 Styrke Ungdomsrådet og gi tilstrekkelig støtte til den  

kommunale ungdomsklubben.
•	 Økonomisk og praktisk støtte til Natteravnordningen.

Mysen skal bli en levende by.

Sykkelveier må bygges fra alle grendesentrene og 
inn til Mysen.

Toget fra Mysen til Sarpsborg skal gå med stopp på 
Eidsberg st.

Alle grendeskolene skal beholdes og utvikles.



Kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse
•	 Nytt folkebad bygges i Mysen idrettspark. Energivennlig 

samdrift med idrettshallen.
•	 Høytorp fort utvikles som kultur-, kunst- og aktivitetsområde. 

Rugevillaen med hage renoveres og tas i bruk.
•	 Kulturskolen skal ha plass til alle som ønsker det, med  

moderat egenandel.
•	 Kommunen skal øke støtten til kommunens lag og forenin-

ger. Egenandeler holdes lave.
•	 Opprette ny stilling som koordinator for folkehelse og friluftsliv.
•	 Øke støtten til det frivillige arbeidet som skjer i friluftsom-

rådene i hele Eidsberg.

En verdig omsorg uten «stoppeklokke»
•	 Kommunale helse- og omsorgstjenester skal ikke privatise-

res eller settes ut på anbud.
•	 Kommunen skal bygge/etablere bofellesskap for demente i 

Mysen og ved Edwin Ruud.
•	 Flere omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg i Mysen.
•	 Grunnbemanningen i kommunale helsetjenester skal økes 

ved å tilby faste heltidsstillinger.
•	 Kommunens hjemmesykepleiere skal gis tid til lengre opp-

hold hos brukerne enn i dag
•	 Dagsentertilbudet ved Edwin Ruuds omsorgssenter må gi et 

godt aktivitetstilbud. 
•	 Rus- og psykiatriomsorgen styrkes både når det gjelder  

bolig og dagsenter.
•	 Styrke Indre Østfold krisesenter. 

En aktiv boligpolitikk i kommunen
•	 Kommunen skal føre en aktiv og framtidsrettet tomte politikk. 

Gjenreise den sosiale boligbygginga. Kommunen skal leg-
ge til rette for bygging av boliger og bofellsskap for første   -
gangsetablerere.

Et grønt arbeids- og næringsliv
•	 Etterleve Arbeidsmiljøloven mot «sosial dumping».
•	 Satse på miljø- og klimavennlige arbeidsplasser.
•	 Stimulere økologisk landbruk.
•	 Nei til søndagsåpne butikker. 

Kulturtorget skal utvikles videre med kulturaktiviteter.

Ny stor bypark skal anlegges mellom Nordre Mysen 
og Festiviteten.

Ved Edwin Ruud og på Mysen etableres bofelles
skap for demente.

Alle bygningene på Høytorp fort skal renoveres og tas i bruk. Fortet utvikles som kultur, kunst og aktivitetssenter.



1. May Hansen (62), Moss
Jeg skal kjempe for et rettferdig og inkluderende
Østfold. Vi vil øke satsingen på barn og unge. 
Kjempe for opprettelse av barne hus i Østfold og for 
å beholde fem krisesentre. Vi skal jobbe mot frafall i 
videre gående skole og for læreplass for alle.

2. Åsmund Møll Frengstad (30), Halden
Jeg skal kjempe for et grønt Østfold. Økt satsing på 
gang- og sykkelstier, jernbane innom alle Østfold-
byene og gjenåpning av strekninga Mysen–Sarps-
borg. Bastø ferja skal elektrifiseres. Vi skal jobbe for 
flere grøn ne arbeidsplasser og for grønn gründer-
virksomhet.

3. Camilla Sørensen Eidsvoll (51), Fredrikstad
Jeg skal kjempe for et trygt og seriøst arbeidsliv. 
Ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til hel og fast 
stilling. Vi vil ha likelønnspott ved lokale forhand-
linger og redusere bruken av vikarer og midlertidig 
ansatte. SV skal gå i fronten mot sosial dumping.

4. Leif Christensen, Rygge

5. Margreet Brovold, Askim

6. Jan Arild Jakobsen, Eidsberg

Østfold SV
Toppkandidater 
ved fylkestingsvalget

Eidsberg SV ønsker å komme inn i kommunestyret og formannskapet for  
å få innflytelse til å gjennomføre vårt valgprogram. Vi lover mye. Vi kan oppfylle våre 

løfter ved å innføre eiendomsskatt med sosial profil.

Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning! 
SV krever folkeavstemning om kommunesammenslutning. Vi vil respektere  

avstemningsresultatet. Vårt klare råd: Nei til storkommune!
 
        Ta gjerne kontakt med oss: eidsberg@sv.no


