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INTRODUKSJON
Kjære velger.
Vi er et helt nystartet parti som ble stiftet etter at den nye bompakken ble vedtatt på
Fylkestinget i desember 2014. Bompakken ble vedtatt uten at det hadde blitt foretatt en
eneste konsekvensutredning i forhold til hva dette vil ha å si for befolkningen,
institusjoner, næringsliv og frivillig arbeid, deriblant idretten.
Stavanger går nå utfordrende tider i møte. Kan vi da sitte stille å se på at de som skal
representere befolkningen gir oss en ekstraregning på opp til 36.000 kr i året pr bil i
husholdningen, samtidig som folk mister jobbene sine og næringslivet sliter? Hvordan vil
dette påvirke rekruttering til ny arbeidskraft til regionen? Hvordan skal folk i
etableringsfasen som er avhengige av bilen få spart opp egenkapital til å komme inn på et
trangt boligmarked? Hvordan vil det påvirke kjøpekraften vår? Hva vil vi måtte kutte ned
på? Dette er blant spørsmål vi stiller oss.
Trafikkproblemene i Stavanger et resultat av en feilslått politikk der næringsbygg og
boliger har blitt etablert med lange avstander mellom hverandre, samtidig som vi har
hatt stor befolkningsvekst og infrastrukturen ikke har blitt bygd ut for å tåle det. Vi er lei
politikere som skyver problemene foran seg og som skaper nye, i stedet for å løse de
problemene de selv har skapt. Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger skal passe på at
slike ekstraskatter aldri blir lagt over på befolkningen i regionen igjen og vi vil gjøre alt vi
kan for at vedtaket om den nye bompakken ikke blir satt i kraft.
Din stemme har muligheten til å være med på å forme Stavanger sin fremtid. Vi har tatt
ansvaret ved å ta opp kampen for befolkningen, som massivt har støttet oss i blant annet
sosiale medier. Men om du ønsker endring må du selv ta ansvar ved å gi oss din stemme
ved bystyrevalget 14. september. Uten den kommer vi ingen vei.
Nok er nok, stem Folkeaksjonen nei til mer bompenger 14. september. Godt valg.

Vennlig hilsen
Frode Myrhol
Ordførerkandidat
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
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ET UTVALG AV SAKER VI VIL JOBBE FOR:
SAMFERDSEL
For oss i Folkeaksjonen nei til mer bompenger er det viktig at vi har
et veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt tilbud til
innbyggerne i Stavanger. Vi trenger å prioritere både utbygging av
veinettet og kollektivsystemet på en forsvarlig måte.





Bompengesatsene skal ikke økes fra dagens nivå, men tvert
om reduseres
2. Lars Peter Endresen
Køprising skal ikke innføres
Legge press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å
bygge vei, og sikre at veiavgift og bensinavgifter går til veiprosjekter
Forbedre kollektivtilbudet

SKOLE OG BARNEHAGE
Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn og å gi dem de
beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en
høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere.

3. Leif Høybakk







Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak
Styrke kvaliteten og opprettholde / øke antall lærere i skolen
Leksefri heldagsskole
UiS utvikles videre som ledende senter for forskning og utdanning
Bedre vedlikehold av skoler og offentlige barnehager

KULTUR OG IDRETT
Kultur og idrett skal være tilgjengelig for alle - unge som eldre. Vi vil
være positive både til nye initiativ og veletablerte
kulturarrangementer.






Etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler
Tilrettelegge for mer frivillighetsarbeid
Støtte flerkulturelle tiltak innen kultur
Rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende kultur og
idrettsanlegg
Utbygging av baner/idrettsanlegg i alle bydelene

4. Gro Vetaas-Høie
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BYUTVIKLING / NÆRING / MILJØ
Stavanger skal være en by vi er stolte av å bo i, og hvor livskvalitet ikke
trenger å være avhengig av lommeboka. Rettferdighet, likhet og
muligheter for fri livsutfoldelse i et godt og trygt miljø er viktig for oss,
og vi vil jobbe for tilgjengelige friområder og et spennende
bysentrum.
5. Stian Tjensvold








Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene utenfor
sentrumskjernen
Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier, kollektivtilbud og et godt
flytilbud
En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og bidrar til at attraktive
arbeidsplasser holdes i regionen
Økt støtte til Universitet i Stavanger og forskningsmiljøene
Å tilrettelegge for grønne idretts- og aktivitetsområder i parker
Styrke renholdet i byens offentlige rom

HELSE OG OMSORG
Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å øke livskvalitet og
helse generelt blant folk. Vi ønsker også mindre byråkrati og
administrasjon i helse- og omsorgstjenesten. Dette frigjør penger
som kan brukes på direkte helsearbeid.







Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og
omsorgstjenesten
6. Morten Malmin
Øke tilbudet i skolehelsetjenesten
Økt fokus på preventive helsetiltak
Etablering av et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer
Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom
Legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem lengst mulig
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