
Nye folk – ny framtid!   Stem Larvik Arbeiderparti 

Velferd
Stedsutvikling
Arbeid
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Velferd – 
en offentlig oppgave!

Stedsutvikling – 
lokale framtidsverksteder

Når de blå-blå i Larvik vil privatisere pleie- og omsorg soppgavene i 
kommunen, er det viktig å rope et sterkt varsko! Hvorfor skal eldre og 
pleietrengende legges ut på anbud, selges til laveste pris? Vi vet at det 
blir dyrere og at kvaliteten blir dårligere. All erfaring og moderne forsk ning 
viser dette. Med Arbeiderpartiet i posisjon trygges velferden.

Trygge og trivelige byer og tettsteder kommer ikke av seg sjøl. De må plan-
legges og utvikles med helhetlige løsninger til fellesskapets beste. Vi er alle-
rede i gang med framtidsverksteder bl.a. på Halsen, i Kvelde og i Tjølling. 
Etterhvert skal hele kommunen med. Hvis dette blir gjort på rette måten, 
utløser det lokalt engasjement, statlige midler og forandringer til det bedre!

Det er i dag nærmere 6000 mennesker som reiser ut av 
Larvik for å jobbe. Alt for mange, mener vi. Derfor vil Larvik 
Arbeiderparti satse sterkt på å skape flere arbeidsplasser 
i kommunen vår. Selv om nye næringsområder i kom-
munal- og privat regi er viktige, er det i de kompetanse-
baserte næring ene veksten og framtida ligger.

Arbeidsplasser – 
uten pendling
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Helse
I Larvik er det trygt å bli gammel! 
 
Vi vil:
n Sikre at pleie- og omsorgstjenester drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, og ikke av private bedrifter
n Bygge 50 nye sykehjemsplasser, eller omsorgsboliger med heldøgns bemanning
n Styrke tilbudet i hjemmebasert omsorg med minst 25 årsverk
n Utvikle gode boformer med bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne
n Tilby flere avlastningstilbud for grupper med behov, som f.eks. demente, psykiatri og barn
n Øke forebyggende tiltak, både til unge og eldre

Det er snart tyve år siden Arbeiderpartiet hadde 
ordføreren i Larvik. Vi vet alle hva som har skjedd 
siden den gang. Noe er bra, men mye er også altfor 
dårlig. Det er stor mangel på lokale arbeidsplasser. 
Antall innflyttere har stagnert. Forslag om privatiser-
ing truer velferden til våre pleietrengende og gamle. 

Tiden er kommet for en ny politikk!

Rune Høiseth
Rådgiver i NAV Vestfold. 
1. plass, ordførerkandidat  
på Larvik Arbeiderpartis liste.

Mitt mål:
Å være ordfører
for et attraktivt

Larvik i vekst!
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Skole
I Larvik har barn og unge et aktivt oppvekstmiljø – hvor de blir sett og hørt! 
 
Vi vil:
n Øke rammen til skolen med minimum 10 millioner kroner hvert år
n Opprettholde full barnehagedekning, med hovedvekt av kommunale barnehager
n Øke antallet voksne pr. elev og gruppe
n Gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke seg gode lærere
n Gi alle elever trygg skolevei

I et godt nærmiljø er det trygghet, sosiale 
møteplasser og muligheter til et rikt liv for alle. 
Skal vi lykkes med dette, må vi se boligut bygging, 
veier, skoler og barnehager under ett. Og vi må 
trekke de som bor lokalt inn i beslutningene.  
Stemmer du AP, stemmer du også:

Ja til trygge bomiljøer!

Turid Løsnæs
Sosionom i omsorgstjenesten for rus og psykisk helse.

2. plass på Larvik Arbeiderpartis liste.

Framtidsverksteder
skal gi gode og

og levende
nærmiljøer!



På tide
å slippe

nye folk til!
Larvik trenger det: nye politikere som tenker friere, 
større og åpnere. For til tross for at det er ting å 
glede seg over, viser tallene for Larvik tilbake gang 
og stagnasjon. Det er på tide med et generasjons-
skifte. Inn med nye folk og friske tanker. Det er 
framtida!

Stem Arbeiderpartiet i kommunevalget!

Bente Rolfsen
Leder av den private barnehagen Trollsteinen.
6. plass på Larvik Arbeiderpartis liste.

Fritid
I Larvik har du mulighet til å bruke dine evner og nå dine drømmer!  
 
Vi vil:
n Trappe opp tilskudd til idrettsanlegg med 1 million årlig
n Gi kultur stabile og forutsigbare rammer
n Gi biblioteket et reelt løft, slik at dagens behov tilfredsstilles
n Legge til rette for at alle kan drive fysisk aktivitet, som helseforebyggende tiltak
n Bevare kulturskolen sin unike posisjon
n Bruke fritidsaktiviteter i integreringsarbeidet, og støtte tiltak for uorganisert ungdom
n Fullføre idrettsanlegget på Kaken-området, i samarbeid med Stag idrettsforening

Framtidsverksteder
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Næring
I Larvik skal næringslivet blomstre! 
 
Vi vil:
n Legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser
n Utvide tilbudet av høyere utdanning og utvikle et kunnskapsmiljø i forbindelse med dette
n Opprette et fond på 20 millioner for å fremme ny næring og gründervirksomhet
n Utnytte Larvik sin beliggenhet i forhold til logistikk og nærhet til det sentrale Østlandet
n Planlegge og etablere nye næringsområder – i kommunal og privat regi

En kommune som er god på oppvekst og bomiljø, 
vil alltid tiltrekke seg ressurssterke familier. De 
har ofte høy utdannelse, god inntekt, aktiv livsstil 
og bra helse. Dette er framtidas mest etterspurte 
arbeidsfolk. Dit de flytter, flytter bedriftene etter. 
Gi oss muligheten!

Vi skal gjøre Larvik enda mer attraktiv!

Truls Vasvik
Partner, Prognosesenteret AS.

3. plass på Larvik Arbeiderpartis liste.

Flere lokale
arbeidsplasser:
Kunnskap er vår
viktigste råvare!



Når de blå-blå vil privatisere pleie- og omsorgs-
tjenestene i kommunen, reagerer jeg både som 
fag person og menneske. Det finnes ingen gode er-
faringer å vise til. Tjenestene blir dyrere og kvaliteten 
dårligere. Lokale arbeidsplasser og skatte inntekter 
erstattes av billig arbeidskraft utenfra.

Stem Arbeiderpartiet, så sikrer du velferden!

skal bli lagt ut
på anbud og solgt
til laveste pris!

Ingen

Mona Aurvoll
Sykepleier.
4. plass på Larvik Arbeiderpartis liste.

Planer og utvikling
I Larvik har vi klare mål og drømmer!  
 
Vi vil:
n Være en foregangskommune i å viske ut sosiale forskjeller og fattigdom
n Beholde Larvik havn som sentralhavn for vår region
n La indre havn forbli åpen – fra Tollboden til Skottebrygga
n Få Torstrandtunnelen inn i Nasjonal Transportplan
n Styrke Larvik kommune sin posisjon i vår naturlige region
n Sørge for rask behandling av de planer Jernbaneverket fremmer
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Kommunal virksomhet
I Larvik lar vi folket bestemme gjennom vårt demokrati! 
 
Vi vil:
n Ta tilbake den politiske styringen i Larvik
n Ikke privatisere kommunale tjenester
n Øke antallet kommunale lærlingeplasser
n Utbygging av Martineåsen i kommunal regi
n Utvikle og regulere kommunale boligområder, også til selvbyggere
n Styrke samarbeidet med de ansattes organisasjoner, både politisk og administrativt

Navn:  Rune Høiseth  
Bosted:  Skreppestad
Bakgrunn: Rådgiver Nav Vestf., prosjektl. Larvik  
 kommune, ordfører, varaordfører,   
                    avd.leder priv. sektor, utredningsleder,  
 styreverv og mekaniker. 
Verdier:  Rettferdighet, ansvarlighet og respekt. 

Dette brenner jeg for:
Ønsker å reise et handledyktig flertallstyre til beste 
for Larviks framtid. Bidra til en utvikling som ska-
per flere lokale arbeidsplasser. Utvikle kommunens 
tettsteder og byer med fokus på trygge og gode 
oppvekstsvilkår og offentlige tjenester.

Navn:  Steinar Nyland 
Bosted:  Tjodalyng
Bakgrunn: Platearbeider. Jobber i dag som 
 organisasjonsarbeider. 
 Verdier:  Lojalitet, rettferdighet og 
 ærlighet.

Dette brenner jeg for:
Jeg ønsker et politisk skifte i Larvik. Slik at vi 
får en god økonomisk styring av kommunen 
vår.

Navn:  Turid Løsnæs 
Bosted:  Rekkevik 
Bakgrunn: Sosionom. 
Verdier:  Ærlighet, redelighet, rettferdighet. 

Dette brenner jeg for:
Nærmiljøet vårt må ivaretas. Boligutbygging, veier, 
skoler og barnehager, alt må vurderes og ses i en 
sammenheng. 

Navn:  Bente Rolfsen 
Bosted:  Skreppestad 
Bakgrunn: Førskolelærer, juss og 
 helsefremmende arbeidsplasser. 
Verdier:  Likeverdighet, entusiasme 
 og modighet.

Dette brenner jeg for: 
Gode oppvekstvilkår og god politisk styring 
av kommunen vår.

Navn:  Truls Vasvik
Bosted:  Helgeroa
Bakgrunn: Siviløkonom og partner i Prognose-  
                    senteret AS.Tidligere jobbet i Meny   
 Søndersrød og Handelsbanken.   
                    Alltid vært politisk interessert.  
Verdier:  Respektere andre og vise solidaritet.  
 Leve slik at jeg kan se meg selv i 
 øynene hver morgen. 

Dette brenner jeg for:
Skape nye, levedyktige, kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser og gode offentlige helsetjenester.

Navn:  André Lysnes
Bosted:  Verningen
Bakgrunn: BI og varehandelens høyskole.  
 Arbeider i bemannings- og  
 rekruteringsbransjen. 
Verdier:  Familie, miljø og tydelig  
 kommunikasjon. 

Dette brenner jeg for:
Næringsliv og oppvekstvilkår for barn og 
unge.

Navn:  Mona Aurvoll   
Bosted:  Larvik sentrum
Bakgrunn: Sykepleier med tillegg i 
 administrasjon, ledelse og helserett 
 Avd.-leder i pleie og omsorg. 
Verdier:  Lojalitet, rettferdighet og likeverd.

Dette brenner jeg for:
En god eldreomsorg basert på kommunal drift og en 
god skole for våre barn og unge.

Navn:  Janne Ekmann  
Bosted:  Larvik Sentrum
Bakgrunn: 3-årig videreg., høyskolefag.  
 Arbeider med salg og interiør. 
Verdier: Alle fortjener en ny sjanse, dele  
 med andre, sammen skaper vi  
 en bedre verden.

Dette brenner jeg for:
De som har havnet utenfor skal få hjelp til å 
komme tilbake til et verdig liv. Ungdom som 
ikke driver med organiserte aktiviteter bør 
også ha tilbud. Bevaring av Larviks historie 
og arkitektur.
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n Ansatte som ønsker heltidsstillinger skal få tilbud om dette
n Ta vare på kulturarven vår, bl.a. bygningskulturen, kystkulturen og industrimiljøet
n At Larvik skal være miljøkommune – I Larvik tenker vi miljø
n Utvikle Stavern til en sykkelby
n Utvide sykkelveinettet i hele kommunen
n Kommunens bilpark skal i hovedsak bestå av el-biler
n Sørge for et nødvendig antall ladestasjoner for el-bil
n Legge bedre til rette for bruk av kollektivtrafikk, bl.a. gjennom sentrumsbuss og “buss-til-jobben”
n Verne om Larvik kommunes unike landskap, markagrense, strandsone og grønne lunger byområdene 
n Rask behandling av Jernbaneverkets planer

Navn:  Håkon Bergan Pedersen  
Bosted:  Stavern
Bakgrunn:  Anleggsmaskinfører. 
Verdier:  Rettferdig, lojal og ærlig.

Dette brenner jeg for:
Godt oppvekstmiljø.

Navn:  Ragnar Johannessen
Bosted:  Byskogen Nord
Bakgrunn: Registrert revisor. 
 Kommunerevisor og Kemner 
 i Larvik 1956-1983, 
 Fylkesrevisor 1983-2001 
Verdier:  Solidaritet i alle sammenhenger. 

Dette brenner jeg for:
Bidra politisk til at vi har en god skole og en 
verdig eldreomsorg. Dessuten at vi stiller oss 
slik at Larvik vil være en attraktiv kommune 
for bosetting og næringsetablering.

Navn:  Elin Nyland Løvall 
Bosted:  Løveskogen i Tjølling
Bakgrunn: Sosionom. 
Verdier:  Jeg ønsker å være et positivt 
 menneske. Løsningsfokusert, 
 åpen, tolerant og pålitelig.

Dette brenner jeg for:
Jeg brenner for å øke deltakelsen i politikk og 
samfunnsliv. Alle innbyggere i Larvik har noe å 
bidra med. Det er vårt felles ansvar å utvikle det 
lokalsamfunnet vi ønsker oss. 

Navn:  Camilla Wolden
Bosted:  Stavern
Bakgrunn: Diplomøkonom i 
 logistikkledelse, BI Telemark. 
Verdier:  Rettferdighet, ærlighet og 
 respekt for andre.

Dette brenner jeg for:
Barn og ungdom. Alle skal ha like muligheter 
til å leve det livet de ønsker seg. Arbeid til 
alle. Sykehjemsplass eller omsorgs boliger til 
alle som trenger det.

Navn:  Hugo Skau Carlsen
Bosted:  Skreppestad
Bakgrunn: 25 år industriell-faglig erfaring.  
 Omskolert til miljøarbeider. 
Verdier:  Medmenneskelighet, raushet 
 og folklighet.

Dette brenner jeg for:
Barn og ungdoms oppvekstvilkår; trygge og rimelige 
barnehageplasser, en god skole, gode rammer 
for frivillige, trygge nær miljøer, et godt barnvern, 
fore bygging og et alkofritt tilbud til ungdommen.

Navn:  Osvald Tansø
Bosted: Torstrand
Bakgrunn: Teknikker. 
Verdier:  Ærlighet, vennskap, toleranse 

Dette brenner jeg for:
Gode offentlige tjenester. Idrettens plass i 
arbeidet for  folkehelsen og nærmiljøet.

Navn:  Mona Nilsen
Bosted:  Kvelde
Bakgrunn: Har jobbet som kokk, i butikk, 
 i landbruk, fengselsvesenet,  
 barnehage, helsevesenet, industri 
 og drosjenæring. 
Verdier:  Omsorg for andre rundt meg, 
 rettferdighet, se muligheter 
 i forandring.

Dette brenner jeg for:
Skole, miljø og kultur.

Navn:  Cecilie Svinkerød
Bosted:  Helgeroa
Bakgrunn: Vekter.   
Verdier:  Rettferdighet, tålmodighet og 
 omsorg for andre.

Dette brenner jeg for:
Et bedre tilbud til ungdommene på fritiden, 
en bedre økonomi i skolen med bedre lære-
materiell og flere aktivitetsmuligheter.
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Navn:  Jan Alstad   
Bosted:  Stavern 
Bakgrunn: Institusjonskokk, avd.leder, 
 aktiv i Frelsesarméen. 
Verdier:  Rettferdighet og like muligheter 
 for alle. 

Dette brenner jeg for:
Spesielt opptatt av eldre omsorg og de svake i 
samfunnet vårt.

17

Navn:  Alf Haga 
Bakgrunn:  Nanset
Bakgrunn: Bensinforhandler på Esso 
 på Holms i 32 år. 
Verdier:  Ærlighet, humor og rettferdighet. 

Dette brenner jeg for:
Hver og én skal få like mye av kaka. Vi skal ta oss 
av både de eldre og de unge. Trygge nærmiljø.

19
Navn:  Evy Jacobsen
Bosted:  Skrenten
Bakgrunn: Grunnskole, framhaldsskole og div.  
 kurs i forbindelse med jobben.   
Verdier:  Være blid og hjelpsom mot mine  
 medmennesker, være ærlig.

Dette brenner jeg for:
Eldre over 85 år skal få en sykehjemsplass hvis de 
ønsker det. Nye bygg i Larvik passer inn i miljøet og 
at vi blir flinkere til ta vare på gamle bygg. 

20

Navn:  Reidun Holst
Bosted:  Byskogen
Bakgrunn: Lærer og bibliotekar 
Verdier:  Likestilling, religionsfrihet og 
 ytringsfrihet. Norge må være bygget  
 på demokrati med et lovverk som  
 gjelder for alle!

Dette brenner jeg for:
Skole, integrering, liv i sentrum.

21

Navn:  Bjørn Bergene
Bosted:  Bergene i Kvelde
Bakgrunn: Landbruk, gartneri og forsvaret. 
Verdier:  Nøkternhet, toleranse og flittighet. 

Dette brenner jeg for:
Levende og fargerike lokalmiljø. 
Kortere “veier” (i overført betydning)!

Navn:  Tone Egeberg  
Bosted:  Hem i Tjølling 
Bakgrunn: Organisasjon og ledelse, 
 kontorfaglært.  
 Verdier:  Respekt, likhet og ærlighet. 

Dette brenner jeg for:
Kultur, barn og unges oppvekstvilkår, nærings-
utvikling som skaper flere arbeidsplasser i kom-
munen vår.

18

Navn:  Kåre Tørresdal
Bosted:  Stavern
Bakgrunn:  Befalsskole, offisersskole og 
 stabskole. Høyere utdannelse i  
 ledelse. 
Verdier:  Rettferdighet. måtehold og 
 toleranse.

Dette brenner jeg for:
Eldreomsorg og en god skole for alle.

24
Navn:  Avesta Nomat
Bosted:  Tjodalyng
Bakgrunn: Statsviter og snart ferdig jurist 
Verdier:  Alle skal ha samme utganspunkt  
 i livet. Likestilling og likeverd!

Dette brenner jeg for:
Sikre barn en god oppvekst gjennom gode og 
effektive, kommunale institusjoner. Gi unge en 
reell mulighet i arbeidsmarkedet. Integrasjon 
av barn og unge med innvandrerbakgrunn i 
samfunnet.

25
Navn:  Ragnar Ridder-Nielsen
Bosted:  Langestrand
Bakgrunn: Salg- og ledelse. 
Verdier:  Alle mennesker har rettigheter.  
 Dele samfunnsgoder og trygge  
 velferden.

Dette brenner jeg for:
Jeg vil at alle skal ha et trygt og godt bomiljø. 
Vi er istand til å ta vare på de som reelt har 
behov for det. 

26
Navn:  Anne Hilde Kjønniksen
Bosted:  Larvik sentrum
Bakgrunn: Universitetsutdannelse i økonomi. 
Verdier:  Lovlydighet, sjenerøsitet og 
 samfunnsengasjement. 

Dette brenner jeg for:
God tilrettelegging for næringsliv, flere arbeids -
plasser for ungdom, økt fokus på etabler-
ing av nye høgskolemiljøer og gode bo- og 
nærmiljøarealer.

27

Navn:  Salim Ramazan Mohu
Bosted:  Torstrand
Bakgrunn: Høyskolelærer i Hawler, 
 Kurdistan, Nord-Irak. 
Verdier:  Frihet, rettferdighet og likeverd.

Dette brenner jeg for:
Hjelpe innvandrere til å få seg jobb. Gi inn-
vand rere hjelp til å få godkjent utdannelsen 
sin fra hjemlandet.

2822

Navn:  Bente Foss
Bosted:  Larvik, Bakkane
Bakgrunn: Bioingeniør, videreutdanning i 
 forebyggende og helsefremmende   
 arbeid, samt prosjektledelse. 
Verdier:  Åpenhet, troverdighet og respekt.

Dette brenner jeg for:
Alles deltakelse og god folkehelse!

23



Navn:  Per Hermann Aune
Bosted:  Verningen
Bakgrunn: Luftforsvarets offisersskole. 
Verdier:  Respekt , ansvar og rettferdighet. 

Dette brenner jeg for:
Gode helse- og omsorgstjenester i offentlig regi. 
Gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt 
utbygging av jernbanenettet i regionen.

30

Navn:  Sissel E. Tindeland
Bosted:  Veldre, Larvik
Bakgrunn: Høyskole, økonom. 
Verdier:  Ærlighet, likeverd og lojalitet. 

Dette brenner jeg for:
Tiltak som reduserer fattigdom - særlig tiltak som 
reduserer antall barn som vokser opp med fattig-
dom er viktig.

31

Navn:  Hans Petter Martinsen
Bosted:  Torstrand
Bakgrunn: Luftforsvarets offiserskole og  
 stabskole. 
Verdier:  Rettferdighet og respekt. 

Dette brenner jeg for:
Trafikk og utbyggingsspørsmål på Torstrand.

32

Navn:  Trine Pettersen
Bosted:  Byskogen
Bakgrunn: Hjelpepleier, barnepleier. 
Verdier:  Respekt, toleranse og likeverd. 

Dette brenner jeg for:
Økt innflytelse for barn og unge i Larvik ved at vi 
lytter og finner løsninger sammen. Økt satsning på 
forebyggende arbeid. Verdig eldreomsorg.

Navn:  Nawzad Amedi
Bosted:  Hovland
Bakgrunn: Universitetsutd. i historie og  
 mastergrad i Koranens historie. 
Verdier:  Frihet, rettferdighet og trygghet.

Dette brenner jeg for:
God tosidig integrering og et bedre arbeidsliv.

36

Navn:  Runa Nordrum
Bosted:  Rekkevik 
Bakgrunn: Hjelpepleier. 
Verdier:  Rettferdighet, omsorg og toleranse. 

Dette brenner jeg for:
God eldreomsorg og nok sykehjemsplasser.

37

Navn:  Lene Mandt Bartholsen 
Bosted:  Larvik
Bakgrunn: Allmennfag, dagl. leder butikk. 
Verdier:  Lyttende til alle, både unge og  
 gamle med tanke på hva folk  
 ønsker seg av kommunen vår. 

Dette brenner jeg for:
At det blir utvikling og framgang, slik at Larvik 
blir en enda bedre kommune å bo i.

38

Navn:  Dag Rune Kristiansen 
Bosted:  Skreppestad
Bakgrunn: Forsvaret HV og industriarbeider.
Verdier:  Lojalitet, rettferdighet og ærlighet. 

Dette brenner jeg for:
Jeg ønsker et politisk skifte i Larvik, og at vi 
gjennom det kan få en god økonomisk styring 
av byen vår!

39
Navn:  Bjørn Evensen 
Bosted:  Nevlunghavn
Bakgrunn: Cand.mag, administrativ utvikling  
 og effektivisering, ledelse, sam- 
 funnsplanlegging og helse i plan. 
Verdier:  Åpenhet, ærlighet og troverdighet.

Dette brenner jeg for:
Et trygt og sikkert samfunn for alle. En sam-
funnsplanlegging og utvikling hvor bolig-
bygging, arbeidsplasser, transport, offentlige 
tjenestetilbud ses i en sammenheng og i et 
langsiktig og bærekraftig perspektiv. Ta vare 
på miljøet for neste generasjon.40

33

Navn:  Svein Morten Sørensen 
Bosted:  Kjose
Bakgrunn: Tømrer, byggdrifter. 
Verdier:  Rettferdighet, ærlighet og stolthet.  

Dette brenner jeg for:
Gode tjenester for larviksamfunnet med gode 
lønns- og arbeidsforhold.

Navn:  Kåre Tørresdal
Bosted:  Stavern
Bakgrunn:  Befalsskole, offisersskole og 
 stabskole. Høyere utdannelse i  
 ledelse. 
Verdier:  Rettferdighet. måtehold og 
 toleranse.

Dette brenner jeg for:
Eldreomsorg og en god skole for alle.

Navn:  Avesta Nomat
Bosted:  Tjodalyng
Bakgrunn: Statsviter og snart ferdig jurist 
Verdier:  Alle skal ha samme utganspunkt  
 i livet. Likestilling og likeverd!

Dette brenner jeg for:
Sikre barn en god oppvekst gjennom gode og 
effektive, kommunale institusjoner. Gi unge en 
reell mulighet i arbeidsmarkedet. Integrasjon 
av barn og unge med innvandrerbakgrunn i 
samfunnet.

Navn:  Ragnar Ridder-Nielsen
Bosted:  Langestrand
Bakgrunn: Salg- og ledelse. 
Verdier:  Alle mennesker har rettigheter.  
 Dele samfunnsgoder og trygge  
 velferden.

Dette brenner jeg for:
Jeg vil at alle skal ha et trygt og godt bomiljø. 
Vi er istand til å ta vare på de som reelt har 
behov for det. 

Navn:  Anne Hilde Kjønniksen
Bosted:  Larvik sentrum
Bakgrunn: Universitetsutdannelse i økonomi. 
Verdier:  Lovlydighet, sjenerøsitet og 
 samfunnsengasjement. 

Dette brenner jeg for:
God tilrettelegging for næringsliv, flere arbeids -
plasser for ungdom, økt fokus på etabler-
ing av nye høgskolemiljøer og gode bo- og 
nærmiljøarealer.

Navn:  Salim Ramazan Mohu
Bosted:  Torstrand
Bakgrunn: Høyskolelærer i Hawler, 
 Kurdistan, Nord-Irak. 
Verdier:  Frihet, rettferdighet og likeverd.

Dette brenner jeg for:
Hjelpe innvandrere til å få seg jobb. Gi inn-
vand rere hjelp til å få godkjent utdannelsen 
sin fra hjemlandet.
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Navn:  Elisabeth Sundby
Bosted:  Født og oppvokst i Kvelde.  
 Bodd siste 17 år på Østre Halsen.
Bakgrunn: Master i samfunnsøkonomi.
Verdier:  Åpen kommunikasjon. Inkludere  
 mennesker. Tenke på lokal- 
 samfunnets beste.

Dette brenner jeg for:
Jeg ønsker et politisk skifte i Larvik og god 
økonomisk styring av byen vår!
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Navn:  Ingeborg Wittersø Skancke 
Bosted:  Larvik nær sentrum
Bakgrunn: Lærer i grunnskolen. 
Verdier:  Gode levekår for alle. 

Dette brenner jeg for:
Opplæring for alle. Tilstrekkelig voksentetthet 
i fellesskolen. Få praktisk-estetiske fag tilbake 
i grunn- og videregående skole. Tilpasse ut-
bygging av boliger og industri til våre spesielle 
landskapsformer og trehusbebygg else.
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41. Navn: Vegard Fredin.  Bosted: Veldre.



    
    

    
 

 

  

Stem Larvik Arbeiderparti!     www.larvik.arbeiderparti.no

K o m m u n e -  o g  f y l k e s t i n g s v a l g  2 0 1 1

Her stemmer du (søn 11. / man 12. september)
Her stemmer du i Larvik:
n Berg: Berg skole 
n Sky: Sky skole. 
n Kjose: Eikvang.
n Stavern: Stavernhallen.
n Larvik sentrum krets vest: Sliperiet. 
 Larvik sentrum krets øst: Framhallen.
n Kvelde: Kveldehallen. 
n Hvarnes: Hvarneshallen.
n Bommestad: Bommestadhallen.
n Nanset: Nanset skole.
n Østre–Halsen: Østre Halsen skole.
n Tjodalyng: Tjodalyng barne- og ungdomsskole.

 
Forhåndsstemme (10. august – 9. september)
Her forhåndsstemmer du:
n Larvik kommune, Servicesenteret Feyersgate 7
n Larvik. Larvik bibliotek, Nansetgata 29, Larvik 
n Stavern bibliotek, William Sverdrupsgate 13, Stavern.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer 
på helse- og sosialinstitusjoner.

 
Tidligstemme (1. juli – 9. august) 
Her tidligstemmer du:
n Larvik kommune, Servicesenteret, Feyersgate 7, Larvik. 

Hvis du ikke har anledning til verken å stemme eller forhånds- 
stemme, kan du avtale tid hos kommunen for å tidligstemme.

 
Trenger du transport?
Larvik Arbeiderparti kjører deg gjerne til valglokalet. Ring til 
Rolf Støvland, tlf 412 39 645 og avtal tid. For planleggingens 
skyld, er det fint om du bestiller skyss senest tre dager før valget.

 
Stemme hjemme?
Dersom du ikke kan komme til et valglokalet på grunn av sykdom 
eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller 
der du oppholder deg. Ring 33 17 10 00, så får du hjelp.

 
Husk legitimasjon
Du trenger ikke valgkort for å stemme. Det holder med legitimasjon 
(pass, førerkort eller bankkort med bilde). Men ta gjerne med 
valgkortet. Det forenkler funksjonærenes arbeid.

Sammen
for

Vestfold!
Vi fikk bygget Thor Heyerdahl videregående 
skole! Det blir miljøtunnel på nye E-18 forbi 
Larvik! Stem Arbeiderpartiet også ved fylkes-
tingsvalget - så blir Vestfold og Larvik kommune 
enda bedre steder å bo!

Fra v. Berit Eivi Nilsen (varaordførerkandidat), 
Arve Høiberg (fylkesordførerkandidat) og Martin Bast Sørsdal (ungdomskandidat).

Stem
Arbeiderpartiet!
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