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Ryddig økonomi

Fellesskap

En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere  
i framtida. Når vi skal vinne kampen om småbarnsfamiliene. 
De som gir oss  skatteinntekter, penger til skoler og 
barnehager – liv, aktivitet og framtidstro. 

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av sterke fellesskapsløsninger. 
Fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Og fordi et sterkt 
fellesskap gir trygghet og tilhørighet – grunnleggende verdier
for å leve et godt liv.

Vi vet at vi må endre oss. De lokale og globale 
miljøutfordringene krever det. Men heldigvis blir 
endringene gode. Grønnere hverdag, tryggere 
trafikk, mer forebygging og et sunnere liv. Dette 
blir bra!

Klima og miljø
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Barnehage og skole 
n Senke makspris og opprettholde graderte takster og søskenmoderasjon i barnehage og SFO
n Flere lærere og andre yrkesgrupper inn i skolen – øke antallet voksne per elev og gruppe
n Satse ekstra på nye lærere – slik at de blir i læreryrket
n Trygg skolevei i hele kommunen
n Innføre forsvarlig bemanningsnorm i barnehagen og SFO – sikre voksentetthet i hele åpningstiden 
n Sikre oppdaterte læremidler og lærebøker for alle elever
n Løpende opptak i barnehagene
n Integrering – fortsatt satsning på Norskskolen og Kombinasjonsklassen
n Eksisterende barnehager og skoler skal bygningsmessig pusses opp til dagens standard 

I en kommune er det alltid utfordringer som 
må løses. Men for å lykkes må vi ha orden 
i økonomien. Da vi overtok for snart fire år 
siden, var Larvik i krise. Det har vi ryddet opp 
i. Samtidig fikk ungene på Mesterfjellet og 
Torstvedt nye, moderne skoler. Flere spen-
nende boligprosjekter er nå endelig i gang. 
Og vi ser en god vekst i antall arbeidsplasser. 
Nå ser det lyst ut for Larvik.

Ryddig økonomi gir bedre tider!

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

Det ser lyst 
ut for Larvik!



Kommuner som satser på miljøet, men-
neskene og de myke trafikantene,  er vinner
ne. Det er her næringsliv og handel vokser. 
Her øker tilflyttingen og skatteinntektene. Vi 
kan få til dette i Larvik også. Pengene finnes 
der,  i Nasjonal Transportplan. For å få disse 
midlene legger vi nå grønne planer. Planer 
som både er bra for Larvik og bra for miljøet!

Ja til et grønnere og mer 
attraktivt Larvik!

Bruce Atle Karlsen 
Utviklingsøkonom

Ja, takk til 
bymiljøpenger!

P a r t i p r o g r a m  2 0 1 5 - 2 0 1 9

Klima 
n Utvide sykkelveinettet i kommunen på en helhetlig måte
n Jobbe for å realisere sykkelvei mellom Helgeroa og Stavern
n Gang- og sykkelbro fra Østre Halsen (via St. Helena) til Torstrand
n Kollektivtrafikk og sykkelveier skal være bærebjelken ved planlegging av nye bolig og næringsområder
n Bruke den gamle jernbanetraseen fra Porsgrunn til Larvik som sykkel/kultursti
n SuperSpeed og andre ferjer skal bruke landstrøm som energikilde når de ligger til kai
n Kommunens bilpark skal bestå av ladbare hybrid og el-biler
n Kommunens bygningsmasse skal oppgraderes for å møte nåtidens klima og energiutfordringer



By og land hand i hand, het det før. Og det 
er fortsatt like aktuelt. Satser vi på moderne, 
grønn utvikling av byene og tettstedene 
våre, kommer dette alle til gode. Kortreist 
mat, andels gårder, friluftsliv og  rekreasjon. 
Marked for håndverksbedrifter, konsulenter 
og produsenter. Med Arbeiderpartiet stem-
mer du for en bedre framtid i by og bygd!

Bedre byer og levende bygder!

Elin Saga Utklev
Sykepleier

Liv i byen, 
gøy på landet!

Fritid/kultur
n Fortsette opptrappingen til idrettsanlegg i samarbeid med Idrettsrådet
n Kulturskolen – sikre fortsatt drift og skolens posisjon
n Fritidsklubber og andre alternativer for uorganisert ungdom i hele kommunen
n La biblioteket utvikle seg i tråd med dagens behov og forventninger
n Støtte opp om AktivLarvik som en arena for idrett og integrering



I Arbeiderpartiet har vi alltid kjempet for gode, 
offentlige tjenester. Og det vil vi fortsette med. 
Fordi det er viktig og nødvendig.  For syke og 
pleitrengende er fortsatt en handelsvare for de 
blå-blå. Stemmer du Arbeiderpartiet, blir det 
ingen storstilt privatisering.

Mer varme - mindre marked!

Turid Løsnæs
Sosionom.

2. plass på Larvik Arbeiderpartis liste.

Gode, offentlige 

tjenester 
for alle!

P a r t i p r o g r a m  2 0 1 5 - 2 0 1 9P a r t i p r o g r a m  2 0 1 5 - 2 0 1 9

Helse
n Valget mellom hjemmebaserte tjenester, omsorgstjenester og sykehjemstjenester gjøres reelle gjennom økt 
 behovsdekning på de tre områdene
n Pleie og omsorg skal drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, og ikke private bedrifter
n Kommunens innbygger skal oppleve å bli møtt på en verdig måte ved utøvelse av tjenestene
n Utvikle Hverdagsrehabilitering og Presteløkka ytterligere – sørge for at folk klarer seg selv 
 i eget hjem i størst mulig grad
n Hjemmehjelp – utvide disse tjenestene i kommunal regi
n Videreutvikle Helsehuset ved Larvik Sykehus sammen med frivillige og ideelle organisasjoner
n Sikre ulike lavterskelstilbud innen psykisk helse, både for forebygging og behandling



Nærnaturen, det er allerede for lite av den. Den 
er attraktiv og alle vil ha sin bit, både utbyg-
gerne og inbyggerne. I Arbeiderpartiet lytter vi 
mest til innbyggerne. For strender, skog, park-
er og natur er  viktige for trivsel  og folkehelse. 
Både for oss som bor her nå og for kommende 
generasjoner. 

Folkehelse og trivsel for alle!

Elin Nyland 
Avdelingsleder i Nav Larvik.

Nærnaturen 

- åpen og 
tilgjengelig!

Kommunen som arbeids- og oppdragsgiver
n Larvik kommune skal fortsatt være ledende i antall lærlingeplasser, innenfor flest mulig fagbrevsområder
n Ved innkjøp av tjenester fra private selskaper, skal lærlingebedrifter prioriteres der dette er naturlig
n Larvik kommune skal som hovedregel ha faste ansatte i hele stillinger
n Tilrettelegge for fagutdanning og etter/videreutdanning av kommunens ansatte
n Kommunen må utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom politikere, 
 administrasjon/ansatte og de ansattes organisasjoner
n Larvik kommune skal være en foregangskommune for gode arbeidsvilkår og mot sosial dumping



Navn: Rune Høiseth
Bosted:  Skreppestad
Bakgrunn: Ordfører, Rådgiver NAV Vestfold. 
Verdier:  Likeverd, rettferdighet og solidaritet.

Dette brenner jeg for:
Fortsette med å utvikle og forbedre våre 
kommunale tjenester. Fokus på by- og steds- 
utvikling –  et variert boligtilbud og god infra- 
struktur gir  befolkningsvekst og flere arbeids
plasser. Bymiljøavtale må sikre oss denne 
ønskede utviklingen.

Navn: Turid Løsnæs
Bosted:  Rekkevik
Bakgrunn: Sosionom. 
Verdier:  Rettferdighet, likeverdighet, 
 solidaritet.

Dette brenner jeg for:
Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, 
og en verdig og trygg eldreomsorg. Nærmiljøet 
må ivaretas. Uavhengig av om du bor i byen eller 
i et tettsted, så skal du oppleve at kommunen 
er et godt sted å leve.

Navn: Bente Seierstad
Bosted:  Torstrand
Bakgrunn: Barnehagelærer, helsefremmende  
 arbeidsplasser, juss, master i styring  
 og ledelse 
Verdier:  Likeverdighet, modighet og åpenhet.

Dette brenner jeg for:
Fortsatt god økonomisk styring. Godt lederskap 
av kommunesektoren, forutsigbarhet og gode 
arebidsvilkår for ansatte. Det er gjennom de ansatte 
at gode veldferdsjenester skapees. Større åpenhet 
og mer innsyn i forvaltninga og politiske miljø.

Navn: Andre Lysnes
Bosted:  Langestrand
Bakgrunn: Utdannelse på BI og Varehandelens  
 Høyskole. Driver eget bemannings- og  
 rekrutteringsbyrå i Larvik. 
Verdier:  Alles rett og plikt til å bidra 
 med det de kan.

Dette brenner jeg for:
Jeg jobber mye med næringslivet i byen, 
og ønsker å legge til rette for mer aktivitet 
og nyskapende bedrifter.

Navn: Per Hermann Aune
Bosted:  Verningen
Bakgrunn: Yrkesmilitær- oberstløytnant. 
Verdier:  Respekt, solidaritet og rettferdighet.

Dette brenner jeg for:
Gode offentlige tjenester for alle, hvor alle gis 
like muligheter. Gode oppvekstmuligheter, og 
at det satses på skolen og eldreomsorg. 
Skape vekst og utvikling i kommunen. 
Bevissthet på klima- og miljø.

Navn: Elin Nyland
Bosted:  Tjølling
Bakgrunn: Utdannet sosionom, og jobber som  
 avdelingsleder i NAV Larvik. 
Verdier:  Pålitelighet, solidaritet og åpenhet

Dette brenner jeg for:
Gode oppvekstvilkår for alle barn. Barn og unge er 
fremtiden vår, og det er vårt felles ansvar å sørge 
for at det er godt å vokse opp i Larvik.  Helhetlig 
tenkning må til for å sikre nødvendig kompetanse i 
fremtiden. Trygge og sikre bomiljøer.

Navn: Elin Saga Utklev
Bosted:  Hvarnes
Bakgrunn: Sykepleier Masterstudent HBV. 
Verdier:  Oppriktig, raus og energisk.

Dette brenner jeg for:
«Jeg vil ha gøy på landet og liv i byen».  
Trygge og engasjerte nærmiljøer. Høy kvalitet i 
skolen – større vekt på estetiske fag og praktiske 
ferdigheter. Oppskriften på er fremtidsrettet 
kommune, der mennesker vil leve, er et aktivt 
land- og skogbruk, gode arbeidsplasser og et 
rikt kulturliv.
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Navn: Rolf Geir Hillestad
Bosted:  Larvik, nærmere Østre Halsen
Bakgrunn: Jobbet i asfalt- og steinindustrien.  
 Tillitsvalgt i fagbevegelsen fra 1990. 
Verdier:  Likhet, solidaritet og fagligpoliriske  
 rettigheter.

Dette brenner jeg for:
Jeg brenner nok for rettferdighet i samfunnet vårt, 
at alle skal ha de samme muligheter og rettigheter, 
enten du er rik eller fattig. ellers så er jeg nok 
engasjert i arialplanlegging og samferdsel, samt 
sosial boligbygging.

Næring
n Sørge for nok næringsarealer, som også inkluderer kommunale næringsområder
n Videreutvikle Larvik Havn som et logistikknytepunkt for Østlandet – med jernbaneforbindelse helt ned til Revet
n Kommunen skal aktivt støtte og bidra inn i ulike nærings-clustere, bl.a. offshore, samfunnsberedskap og logistikk 
n Legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet – sørge for gode møteplasser og tillit



Navn: Espen Hetty Carlsen
Bosted:  Larvik
Bakgrunn: Siviling., Master of Business 
 Admin. (MBA) og Master i 
 Helseinform. Aktiv i idrettsmiljøet.  
 Senior rådg. i Helsedir. Div. e-helse.  
Verdier:  Engasjement, fellesskap og åpenhet.

Dette brenner jeg for:
Skape gode vilkår for; – et lokalt helsevesen som 
takler en voksende andel av eldre, virkemidler 
som fremmer folkehelsen – et attraktivt næringsliv 
i kommunen – et allsidig og inkluderende skole- 
og fritidstilbud.9 13
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Navn: Rolf Geir Hillestad
Bosted:  Larvik, nærmere Østre Halsen
Bakgrunn: Jobbet i asfalt- og steinindustrien.  
 Tillitsvalgt i fagbevegelsen fra 1990. 
Verdier:  Likhet, solidaritet og fagligpoliriske  
 rettigheter.

Dette brenner jeg for:
Jeg brenner nok for rettferdighet i samfunnet vårt, 
at alle skal ha de samme muligheter og rettigheter, 
enten du er rik eller fattig. ellers så er jeg nok 
engasjert i arialplanlegging og samferdsel, samt 
sosial boligbygging.

Navn: Mona Aurvoll
Bosted:  Larvik sentrum
Bakgrunn: Sykepleier. 
Verdier:  Lojalitet, rettferdighet og likeverd.

Dette brenner jeg for:
En god eldreomsorg, basert på kommunal drift og 
et godt oppvekstmiljø for våre barn og unge.

Navn: Bruce Atle Karlsen
Bosted:  Nanset
Bakgrunn: Utviklingsøkonom, internasjonale 
 oppdrag i Afrika og Asia + rådgiver/  
 konsulent. 
Verdier:  Inklusjon, samarbeid og frivillighet.

Dette brenner jeg for:
Et levende sentrum, grønn og bærekraftig 
kommune. Larvik som sted hvor folk både vil bo 
og jobbe – et sterkt og yrende kulturliv og hvor vi 
inkluderer bedre enn noe annet sted. Frivilligheten 
trengs for at alle oppgaver skal kunne utføres 
tilfredsstillende.

Navn: Guro Kohlberg Lomme
Bosted:  Ra, Larvik
Bakgrunn: Aktivitør, vernepleier med 
 spesialpedagogikk. Vernepleier i  
 barneskolen. Nå ved dagsenter for  
 eldre i Sandefjord. 
Verdier:  Solidaritet, vilje og ydmykhet.

Dette brenner jeg for:
At et hvert barn skal ha en trygg oppvekst, bli 
sett av flere og få hjelp til å utvikle ethvert 
personlig potensiale. At eldre og syke skal 
stimuleres til å ha en verdig hverdag, uavhengig 
om de bor hjemme eller på institusjon.

Navn: Liban Ulusso
Bosted:  Veldreløkka
Bakgrunn: Jeg er 32 år og jobber som lærer 
 i Sandefjord. 
Verdier:  Likeverd, rettferdighet og respekt.

Dette brenner jeg for:
Ungdoms- og integreringspolikk.

Navn: Berit Nilssen
Bosted:  Helgeroa
Bakgrunn: Jobber i posten, har 1 periode i 
 kommune styre og nå en i fylke. 
 Har bred erfaring fra fagbevegelsen. 
Verdier:  Likeverd , inkludering, respekt.

Dette brenner jeg for:
Å få tilrettelagt for bygging av mer gang og 
sykkelstier i Larvik, slik at fler kan bruke sykkel 
som framkomstmiddel til skole, fritidsaktiviteter 
og jobb. Dette er bra tiltak for miljøet vårt, 
og folkehelsa.

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

Dette brenner jeg for:
Bidra politisk til at vi har gode likeverdige tilbud til 
kommunens innbyggere og at vi vil være en attrak-
tiv kommune for fast bosetting og 
næringsetablering.

Navn: Ingunn Nyland
Bosted:  Larvik.
Bakgrunn: Thor Heyerdahl videregående 
 skole og Arbeiderbevegelsens 
 folkehøgskole i Ringsaker. 
Verdier:  Solidaritet, frihet og like 
 muligheter for alle.

Dette brenner jeg for:
Larvik skal være en attraktiv by for unge 
mennesker. Gjøre det lettere å komme seg 
inn på boligmarkedet og at Larvik skal kunne 
tilby et spennende kulturliv. Mobbefri skole 
og et innkluderende samfunn er også viktig.

Planer og lang framtid
n Indre havn skal forbli åpen mellom Tollboden og Skottebrygga
n Utvikle kommunale boligområder og selge boligtomter til selvkost
n Involvere befolkningen aktivt ved utviklingen av kommunen og nærmiljøet, 
 ved bruk av folkemøter/verksteder, godt informasjonsmateriell og  enkle rutiner for innspill
n Hevde Larvik sin plass i vår region gjennom tilstedeværelse og aktivt politisk arbeid 
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Navn: Nawzad Amedi
Bosted:  Sagaveien, Hovland
Bakgrunn: Fra Kurdistan. Universitetsutd. i 
 historie + 3 år master. Jobbet som  
 journalist i Kurdistan, i Norge på 
 restaurant, renholder, frisør, taxisjåfør  
 og bussjåfør. 
Verdier:  Frihet, rettferdighet og trygghet.

Dette brenner jeg for:
Er opptatt av integrering og bedre arbeidsliv for 
innvandrere.

Navn: Ann-Kristin Holt Kaupang
Bosted:  Langestrand
Bakgrunn: Barnehagelærer. 
Verdier:  Respekt. Samarbeid. Positivitet.

Dette brenner jeg for:
Byutvikling og økt tilflytting. Kvalitet i barnehager 
og skoler. Tilrettelegging av fysiske aktiviteter for 
barn og unge. Fokus på folkehelse.

Navn: Jan Alstad
Bosted:  Stavern
Bakgrunn: Kokk/pensjonist. 
 Lang politisk erfaring. 
 Medlem i Frelsesarmeen. 
Verdier:  Rettferdighet og like muligheter 
 for alle.

Dette brenner jeg for:
Spesielt opptatt av eldreomsorg og de svake i 
samfunnet.

Navn: Evy Jacobsen
Bosted:  Skrenten
Bakgrunn: Seksjonsleder i Larvik kommune. 
Verdier:  Felleskapsløsninger, likeverd, 
 inkludering.

Dette brenner jeg for:
En god eldreomsorg, byutvikling og allsidig 
kulturtilbud.

Navn: Ann Iren Torgersen
Bosted:  Tjodalyng
Bakgrunn: Sykepleier. 
Verdier:  Ærlighet, respekt og rettferdighet.

Dette brenner jeg for:
Forebyggende helsearbeid, kortere ventetid, 
kvalitrtsløft for sykehusene og større fokus på 
pasientsikkerhet. Inkluderende arbeidsliv. 
Og alle som går i skolen skal ha like muligheter.

Navn: Osvald Tansø
Bosted:  Buggesgate
Bakgrunn: Teknikker, industri og handel. 
Verdier:  Ærlighet, vennlighet og toleranse.

Dette brenner jeg for:
En god skole og en verdig alderdom. Legge til rette 
for at eldre får bo hjemme så lenge de ønsker. 
Idrettens plass i arbeidet for folkehelse, nærmiljøet 
og integrasjon. Legge til rette for 
lokale møteplasser i de små byrommene.

Navn: Anne Hilde Kjønniksen
Bosted:  Nansetgata
Bakgrunn: Master i økonomi og daglig leder 
 i Altinn en Regnskap AS. 
Verdier:  Gode etiske normer personlig og 
 i politikk og arbeid.

Dette brenner jeg for:
Infrastruktur som jernbane og veiutbygging i og 
gjennom byen vår. Forbedring i rammebetingelser 
for læring for barn og ungdom. Fortsatt økt 
næringsutvikling i Larvik.

Navn: Kåre Tørresdal
Bosted:  Stavern
Bakgrunn: Befalsutdannelse. Stabsskole. 
 Mest ledelse og administrasjon. 
Verdier:  Rettferdighet, verdighet og respekt.

Dette brenner jeg for:
Helse og omsorg. Spesielt for eldre og 
svake grupper. Utdannelse på alle trinn.

Navn: Janne Ekmann
Bosted:  Larvik
Bakgrunn: Vidergående og høyskolefag. 
 Sitter i kommunestyret og fylkestinget. 
Verdier:  Likeverd, frihet og solidaritet.

Dette brenner jeg for:
At alle må få en trygg skolegang uten mobbing, 
sikre barn et godt selvbilde. Jeg brenner for at alle 
skal ha det best mulig uavhengig økonomi, sykdom 
og andre hindrer, Larvik skal være en 
god inkluderende by for alle!

Navn: Dag Rune Kristiansen
Bosted:  Skreppestad
Bakgrunn: Industriarbeider og Vekter/Dørvakt. 
Verdier:  Lojalitet, rettferdighet og ærlighet.

Dette brenner jeg for:
Gode offentlige tjenester, idrettens plass i 
arbeidet for folkehelsen og nærmiljøet

Navn: Mette Irene Rasch-Fjeld
Bosted:  Veldre
Bakgrunn: Flyttet fra Rakkestad i Østfold for 2 år  
 siden. Bor nå på Veldre i Larvik. 
 Gift med Vegard Rasch-Fjeld og 
 har to flotte stebarn. 
Verdier:  Verdsette andre med ærlighet 
 og respekt.

Dette brenner jeg for:
Gode og trygge oppvekstvilkår. Trygge skoleveier. 
At de eldre og pleietrengende får den hjelpen 
og omsorgen de trenger.

Navn: Arne Inge Oxholm
Bosted:  Veldre
Bakgrunn: Spesialpedagog. 
Verdier:  Likeverd, rettferdighet og mangfold.

Dette brenner jeg for:
At det skal være like muligheter for alle, uavhengig 
av hvorfra du kommer. Å legge til rette for 
selvstendighet. Å få til flere møteplasser for 
mennesker og kulturer. Å få til økt stolthet over 
å være Larviksbeboer.
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Navn: Alf Haga
Bosted:  Nanset/Hovland
Bakgrunn: Bensinforhandler på Esso’n på 
 på Holm`s Kafeteria i 32 år. 
Verdier:  Ærlighet, rettferdighet og like 
 muligheter for alle!

Dette brenner jeg for:
Få til gode skoler! Verdig eldreomsorg med 
sykehjemplasser og omsorgboliger til alle. 
Tillrette legging for næringsliv og skape flere 
arbeidsplasser. Sikre trygge bo- og nærmiljøer 
og tilrettelegge bolig for unge i oppstartsfasen.

Navn: Bjørn Evensen
Bosted:  Nevlunghavn
Bakgrunn: Cand.mag, rådgiver. 
Verdier:  Ærlighet, rettferdighet 
 og ansvarlighet.

Dette brenner jeg for:
Ta vare på Larviks miljøkvaliteter. Gode kommunale 
tjenester. Larvik som den gode bokommunen med 
trygge og sikre nærmiljøer.

Navn: Lene Mandt Bartholsen
Bosted:  Nanset
Bakgrunn: Jobber på Bianco i Tønsberg,  
 mange år i bransjen – stortrives der. 
Verdier:  Rettferdighet, dele godene. 
 Alle skal ha like muligheter.

Dette brenner jeg for:
Skole og oppvekst. Helse.

Navn: Joyce Mukendi
Bosted:  Tjølling
Bakgrunn: Thor Heyerdahl vgs. 
Verdier:  Rettferdig, ansvarsfull og 
 omtenksom.

Dette brenner jeg for:
Likestilling for alle uansett kjønn, farge 
eller religion.

Navn: William Østby
Bosted:  Larvik
Bakgrunn: Student på Thor Heyerdahl 
 Videregående Skole, Musikklinja.  
 Kundebehandler – Montér Larvik. 
Verdier:  Solidaritet, rettferdighet og 
 positivitet. 

Dette brenner jeg for:
Ungdommen og eldre må få flere muligheter i 
Kultur miljøet. Ungdommer i 16 års alderen må 
betale voksen billett på tog og buss – alle ungdom-
mer må få rett til billigere priser fram il de er 20 år. 

Nye tider!

BYMILJØ-AVTALE!
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Her stemmer du søn. 13. og man. 14 sept. 2015
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 - 11. 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 - 10. 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.

Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti

S(TR)ANDSONEN

Muligheter for alle!

Flere lærlingeplasser!


