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Kjære velger.
Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ønsker at Stavanger skal bli en bedre plass å bo for alle. Om vi
skal kunne bidra med nye og bedre løsninger for fellesskapets interesser, så trenger vi din støtte og din tillit på
valgdagen 9.september.
Vi vil fortsette kampen mot Bymiljøpakke Nord-Jæren og
finansieringsløsningen med bompenger, som er en usosial, urettferdig og
tilfeldig måte å skattlegge befolkningen på, hvor de som tjener minst er de
som får største belastningen. Infrastrukturtiltak er et felles samfunnsgode som
vi alle bruker, og derfor noe som bør betales av fellesskapets midler. Vi vil også
kjempe for flere delmål om ikke vi får flertall for hovedmålet med en gang.
I forhold kollektiv kommer vi til å jobbe for sidestilt løsning som i Madlaveien,
dette er en langt billigere, mindre arealkrevende og mer trafikksikker løsning
enn midtstilt bussvei, i tillegg tar den hensyn til god mobilitet for alle
trafikanter.

“Vi vil fortsette kampen mot
Bymiljøpakke Nord-Jæren
og finansieringsløsningen
med bompenger, som er en
usosial, urettferdig og
tilfeldig måte å skattlegge
befolkningen på "

Vi ønsker en større satsing på bysykler. Tettheten må være høy, vi ser for oss maksimalt 400 m til et
bysykkelstativ, nærmest uansett hvor du måtte befinne deg i de sentrumsnære bydelene.
Manglende helhetlig og langsiktig planlegging i forhold til byutvikling er en av hovedårsakene til at vi har
havnet i situasjonen vi har i dag. De køproblemene vi har i Stavanger i dag kunne enkelt vært unngått med
bedre planlegging og bedre vedtak i forhold til byutvikling, veier og en bedre miks av boliger og arbeidsplasser.
Vi ønsker å prioritere skolen i budsjettene slik at vi kan ansette flere lærere, det samme gjelder for
barnehagene. I tillegg vil vi satse på flere miljøarbeidere og miljøterapeuter i skolen, som tiltak mot
psykososiale utfordringer og for å styrke kampen mot mobbing.
Vi ønsker en felles klima- og miljøplan for hele regionen, skal vi få en effekt av satsingen må vi samarbeide
enda bedre med nabokommunene. I dag flyr vi blant annet fra Sola og brenner bosset vårt i Sandnes.
Innenfor helse og velferd vil vi ha fokus på færre stoppeklokker og færre skjema, vi ønsker heller mer tid til de
pleietrengende. Vi vil styrke legevakten og sørge for at Stavanger har nok fastleger.
Stavanger skal fortsatt være ledende på olje og gass, samt leverandørindustrien, men vi skal også befeste
posisjonen som landets energihovedstad. FNB vil legge til rette for grundere i oppstartsfasen, spesielt yngre
grundere.
Vi vil lansere «Mitt Nabolag» som vil være en ny måte å drive innbyggerinvolvering på i Stavanger, med
deltagende budsjettering, der innbyggerne kommer med ideene og innbyggerne stemmer frem de beste
forslagene.
Nok er nok! Stem Folkeaksjonen nei til mer bompenger 9.september. Godt valg!

Vennlig hilsen
Frode Myrhol
Ordførerkandidat
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
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SAMFERDSEL
•
•

•
•
•
•

Hovedmål: Vi er imot bompenger, bypakker og veiprising og mener at dette skal
finansieres i sin helhet av staten.
Delmål: Snu innkrevingsretningen på bomstasjonen på Bybrua, slik
at innbyggerne på Hundvåg ikke får en særskilt negativ belastning
sammenlignet med andre bydeler.
Delmål: Flytte bomstasjonen i Randabergveien og Chr. Bjellands gate
Delmål: Reduksjon av antall makspasseringer fra 75 til 60, ingen
rushtidsavgift, gratis mellom 19-07 i ukedagene og i helgene.
Sidestilt løsning for bussveien, slik som på Madlaveien. Også for den
delen av bussveien som står ferdigstilt.
Billigere bussbilletter, månedskort til «hjemjobbhjem» takst for alle.

BYUTVIKLING / NÆRING
• Vi er imot eiendomsskatt og ønsker å gradvis redusere den.
• Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene
utenfor sentrumskjernen.
• En bedre blanding av boliger og bedrifter – mindre transportbehov.
Utbygging rundt kollektivakse. Boliger må bygges der det er
arbeidsplasser og omvendt.
• Holde kostnadsnivået nede på nye prosjekter.
• Beholde korttidsparkering i sentrum.
• Beholde Jorenholmen og ikke bygge nytt parkeringshus på
Fiskepiren.
• Styrke markedsføringen av Stavanger som konferanse by og
turistdestinasjon

SKOLE OG BARNEHAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak.
Tilrettelegge for å ha søsken i samme barnehage.
Bedre vedlikehold av offentlige barnehager og skoler.
Prøveprosjekt for barnehage med fleksibel åpningstid.
Flere faste ansatte i barnehagene og redusert bruk av vikarer.
Styrke kvaliteten og øke antall lærere i skolen.
Flere miljøarbeidere/terapeuter i skolen for et bedre psykososialt miljø.
Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO, 50% på barn to og gratis
for barn tre og flere.
FNB ønsker at alle barn skal få et gratis måltid mat skoletiden.
UiS utvikles videre som ledende senter for forskning og utdanning.
Utbygging av flere studentboliger i sentrum.

PROGRAM 2019-23

WWW.NEITILMERBOMPENGER.NO

Viivika Ramsland

KONTAKT@NEITILMERBOMPENGER.NO

RETTFERDIGHET | FRIHET | INNOVASJON | NYTENKING | FORNUFT | LIKHET | LIVSKVALITET | DEMOKRATI

3

HELSE OG OMSORG
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygge ett nytt sykehjem i fireårsperioden.
Øke bemanning på legevakt og sikre nok fastleger.
Øke bemanning i helsesektoren.
Matlaging på institusjonene.
Samboende par skal få bo sammen på sykehjem.
Etablere et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske
problemer.
Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom.
Fokus på pleie og omsorg, ikke administrasjon

MILJØ
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er imot vindmøller i Nye Stavanger kommune.
Vi ønsker en felles klima- og miljøplan for regionen.
Utvide tilbudet med bysykler til bydelene.
Øke bruk av fjernvarme.
Avvikle piggdekkavgiften når målet om 85 % piggfribruk er nådd.
Fase ut engangs plastprodukter.
Sikre trygge skoleveier slik at barn trygt kan sykle eller gå til skolen.
Avvikle panteordning for gamle vedovner i 2020. Forby bruk av
gamle vedovner på sikt.

KULTUR, IDRETT OG INNBYGGERDIALOG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øke tilbud til kulturskole med flere plasser og gjerne i bydelene.
Bevare Metropolis og jobbe for fritidsklubber i alle bydeler.
Støtte opp om gode kulturtilbud i bydelene for ungdom og eldre.
Støtte flerkulturelle tiltak innen kultur.
Økt støtte til rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende kultur
og idrettsanlegg.
Fullverdige baner og idrettsanlegg i hver bydel.
Få laget en klatrepark i Stavanger.
Forbedre informasjonsflyt vedrørende forskjellige tilbud i kommunen.
«Mitt Nabolag» Innbyggerinvolvering og forslag i praksis.
Marianne Idsal

Nok er nok!
Stem på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).
Godt valg!
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