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For Våler SV vil kommunesammenslåing være uaktuelt, 
så lenge en folkeavstemning ikke sier det motsatte. 
Kortreiste innbyggere har det best: derfor er det viktig 
for oss i Våler SV at barnehage, skole samt helsetjenester 
ligger der de bor. Folket har det best når de trives i 
nærmiljøet.

 
Ville, vakre Våler er heller ikke nødt til å gifte seg. 

Våler har en sentral begliggenhet og kontroll på 
økonomien. Kommunen ble rangert som nummer 27 på 
kommunebarometeret for 2015.

 

Våler SV vil:

• Fortsatt ha tre nærmiljø med barnehage, skole og omsorgsboliger

• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting

• Legge til rette for etableringen av grønne gründere

• At ordfører Reidar Kaabel fortsetter etter valget

Sjølstendighet er løsningen



Mat og frisk luft må vi alle ha i matkommunen Våler
Landbruks- og matpolitikk er et verdivalg som angår oss alle. Vi støtter 
bonden for en bærekraftig og rettferdig landbrukspolitikk, for bedre miljø, 
dyrevelferd, jordvelferd i et 1000-års perspektiv, solidaritet og nei til 
industrialisering av landbruket.

Ikke kødd med miljøet
Sentral beliggenhet og natur gjør at Våler kan bli en av Østfolds grønneste 
kommuner. Våler SV ønsker miljøprogram i skolen og å ansette miljø- og 
innovasjonsrådgiver med ansvar for miljørettede næringstiltak, innovativ 
forskning og grûndervirksomhet.

Voldtekt er et mannsproblem
Vi kan gå ut i fra at omtrent 230 kvinner i Våler har blitt voldtatt i løpet 
av livet. Overgrepene er et mannsproblem. Våler SV vil være garantist for 
at skoleelevene blir utfordret på kjønnsroller, rammer for sex og hva som 
definerer en kjernekar. Barnevernet bør også treffe barn og ungdom til 
faste tider på skolen. Forebygging av overgrep er avgjørende.
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Bli medlem i SV:
Send «innmelding» til 2090
eller gå til sv.no/medlem.

1. May Elisabeth Hansen (62)
Jeg skal jobbe for å fa etablert "Barnas hus" i Østfold og for 
å beholde og styrke de fem krisesentrene i fylket. Jeg skal 
ta kampen for utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og 
menn, og for at alle i fylkeskommunen skal ha rett til fast, hel 
stilling.

2. Åsmund Møll Frengstad (30)
Jeg skal jobbe for en grønn samferdselspolitikk. Intercity-tog 
skal innom alle Østfoldbyene og strekninga Mysen-Sarpsborg 
skal åpnes for ordinær trafikk. Jeg skal ta kampen for klima- 
og miljøvennlige arbeidsplasser og for økt satsning på grønn 
grundervirksomhet.

3. Camilla Sørensen Eidsvold (51)
Jeg skal jobbe for å øke støtten til frivillig kultur-og 
idrettsarbeid og for at alle innbyggerne i Østfold skal ha 
tilgang på gode kulturopplevelser. Jeg skal ta kampen for 
matjorda og for et bærekraftig landbruk i hele fylket.

4. Leif Christensen (46)
Jeg skal jobbe for at flere får lærlingplass og for at flere 
får fullført videregående utdanning. Jeg skal ta kampen 
for et anstendig arbeidsliv og for at Østfold skal bli 
skatteparadisfri-sone.

Våre fylkestingskandidater
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