POSITIVE FOTAVTRYKK
For de mange
-ikke for de få

SOLBYEN LILLESAND
Kjære lillesander!
Jeg stiller som ordførerkandidat for å engasjere deg i å
utforske utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Nå
trenger jeg din stemme for å få en plattform til å lede an.
Solbyen Lillesand er et veikart for hvordan vi kan utvikle en
grønn visjon sammen. Den skal også bli en god merkevare
for byen vår. Solbyen Lillesand bygger på tre grunnpilarer:
1. Høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling vil
fremme grønt tankesett og innovasjon i næringer, kommune
og blant oss innbyggere.
2. Utvide demokratisk deltagelse ved å skape nye fora og
bedre muligheter for deltakelse. Det er gjennom demokratiske prosesser vi må utvikle felles visjoner for et bærekraftig Lillesand. Nye løsninger og kreativitet vil oppstå i
dialog mellom kunnskapsmiljøer og lokalsamfunnet.
3. Sette noen grenser som ivaretar klima, natur og
mennesker. Dette vil utløse kreativitet rundt muligheter for
å skape grønne arbeidsplasser og gode bærekraftige liv.

”

Samfunnsutviklingene skal ikke domineres
av noen få, men være reelt demokratisk
- Ordførerkandidat Espen Lia (47)

VEIKART
1. Det organiseres en utviklingsprosess/planprosess
for en bærekraftig utvikling av Lillesand som er
mobiliserende for hele befolkningen. Kunnskap om
ulike verdier som miljø, lokal kultur og hvordan vi
skaper grønne arbeidsplasser, må ligge til grunn for
planleggingen.
2. Ha årlig konferanse og jevnlige temamøter for å
utvikle Lillesand. Vi vil skape rom for at utvikling gror
fram i møte mellom aktører i lokalsamfunnet, kunnskapsmiljøer og samarbeid med andre kommuner.
3. Aksjonsforskning: Ta initiativ til systematisk samarbeid med forskningsmiljøer om bærekraftig utvikling
av Lillesand.

4. Legge til rette for opprettelsen av sameiet
SOLBYEN LILLESAND A/S, som kan gi alle innbyggere mulighet til å ta kontroll over egen energiproduksjon og energisparing.
5. Klimapromillen: En promille eiendomsskatt
legges på toppen i to år for å stimulere det grønne
skiftet. Pengene settes på Lillesandskortet til innbyggere som gjennomfører fastsatte enøktiltak. Slik
stimuleres sentrumshandelen og arbeidsplasser.
6. Framsnakke bærekrafttiltak og «nudging» for å
gjøre det lettere for oss å ta miljøvennlige valg.
Lær mer på www.bedrelillesand.com

BÆREKRAFT
DELTAGELSE
AMBISJONER

KREATIVITET

BEDRE MILJØ: FREMTIDEN I SIRKEL
Lillesand SV vil sette ambisiøse mål for klima, naturmangfold, avfall og forurensning. Gjennom Solbyen Lillesand
vil vi bruke det grønne skiftet til å styrke Lillesand som en
fremtidsrettet, åpen og bærekraftig by. Vår unike historie,
et levende lokalsamfunn og naturen er vår viktigste kapital.
Vi vil utvikle evnen og viljen å gå foran, og til å se mulighetene som ligger i utfordringene. Det grønne skiftet er en
mulighet uten forbilde. De som utvikler de gode løsningene,
er de som vil lykkes: Mange engasjerte mennesker går
foran og kutter sine utslipp. Det er de politikerne du velger
som skal ta dette ansvar.
Et fremtidsrettet næringsliv tar risiko og utforsker lokalt
hvordan bærekraftige løsninger lønner seg. Bærekraftig
utvikling innebærer at vi må holde oss innen naturens tålegrense, og at alle har mulighet til anstendige liv og jobber.
Bærekraft skal bli kilden til innovasjon, investeringer og
bedre liv.
SV er partiet for deg som både vil ha en rød og en grønn
politikk.

SV VIL
0-KLIMAUTSLIPP:
• Klimaregnskap og bærekraft skal inn i alle
beslutninger.
• Stille krav om bruk av tre i byggverk og passivhus
standard i reguleringsbestemmelser.
• Kommunen må ha innkjøps- og anbudsstrategier
som stiller krav om utslippsfrie løsninger.
BYUTVIKLING I SENTRUM
• Folkeparken Kokkenes skal utvikles med rom for
aktiviteter for alle aldersgrupper, maritime
aktiviteter, kultur og grønne næringer.
• Sentrumsnære byggeprosjekter skal bygges som
tette småhusområder med «landsbykvaliteter»
slik vi finner i sørlandsbyer.
• Ta initiativ til nye samarbeidsformer som bedrer
samarbeidet mellom aktører i sentrum.
• Prioritere beplantning, sykkelstier og offentlig
transport, framfor privatbilisme.
• Utvikle byrom, smau og bynære turstier for gående.

”

SV bryr seg genuint om miljøet og prioriterer tiltak
mot forsøpling og forurensning.
- Bjørn Fredrik Nordli (30)

”

SV tenker helhet og er best til å balansere sosiale
forhold, økonomi og miljø.
-June Fylkesnes (42)

SV VIL
NÆRINGSLIV I SIRKEL
• Lage en plan for bærekraftig næringsutvikling,
med en egen del om å skape helårs miljøvennlige
opplevelsesnæringer.
• Utforske tiltak og insentiver for grønn nærings- og
industriutvikling.
0-FORURENSNING OG FORSØPLING
• Kartlegge kilder til plastsøppel i naturen og sette
inn systematiske tiltak.
• Være en aktiv pådriver for at FIVEN finner gode løsninger raskere, samt at kommunen har gode
rutiner og god dialog med folkeaksjonen Rein luft.
NATURMANGFOLD OG FRILUFTSLIV
• Ta initiativ til samarbeid om en 100% stilling for
naturforvaltning, forurensning og klima.
• Styrke allemannsretten og etablere en langsiktig
utbyggingsgrense mot natur og
friluftslivsområder.

BEDRE VELFERD – FOR DE MANGE, IKKE FOR DE FÅ
Lillesand SV tror på kraften i lokalsamfunnet.
Vi vil skape møteplasser på tvers av generasjonene i
planleggingen av skole, ungdomshus, kulturskole og
eldreomsorg. Vi vil føre en aktiv politikk for bærekraftige
rammer for næringsliv og mennesker. Det vil utløse kreativitet for bærekraftig utvikling for mennesker og natur.
SV vil skape kvalitet i tjenestene gjennom tillit til profesjonene, dialog og samarbeid på tvers. Vi vil at velferdstjenestene skal bygge på gode fellesskapsløsninger som
setter deg først. Det gir oss mulighet for bedre liv i alle
livsfaser og situasjoner.
Solidaritet gir oss kraften til å inkludere alle. Ulikhet
bryter ned fellesskapet og tilliten mellom oss, både lokalt
og globalt. Et godt velferdssystem reduserer risikoen for
sosial passivitet og kriminalitet. Økonomisk usikkerhet er
den «nedbrytende ulempen» som påvirker psykisk helse
og tilknytning til arbeidslivet mest negativt. Vi ser på alle
som en ressurs.

SV holder fast ved det grunnleggende menneskesynet
om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk,
sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har. Vi må bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. Vi vil
ha økt innsats for heltid og likelønn mellom kvinner og
menn. Vi skal møte hverandre i byen, og bygge fellesskap i mangfoldet.
SV vil bedre livskvaliteten for de mange,
ikke for de få.

FELLESSKAP

SOLIDARITET

BEDRE VELFERD: FELLESSKAP I MANGFOLDET
SV VIL
• At ny skole på Myra utvikles som flerbrukslokaler
egnet for aktiviteter på ettermiddag og kveld.
• Få på plass ungdomshus i lokaler hvor ungdommen
kan utfolde seg, som legger til rette for samarbeid
på tvers og stimulerer frivillighet.
• Ha to heltidsstillinger til ungdomskontaktene så
de får en sikker arbeidshverdag, kapasitet til å
bruke sin faglighet i møtet med ungdommen og til å
utvikle ungdomstilbudet.
• Prioritere dagtilbud og funksjonelle lokaliteter for
psykisk utviklingshemmede.
• Utfordre kommune og næringsliv til å inkludere
sårbare grupper i arbeidslivet.
• Sørge for heltid, anstendig arbeidsliv bygget på
«Oslomodellen» ved kommunale anbud og profittfri
velferd for å ivareta ansattes rettigheter og gode
offentlige tjenester.

”

Alle som vokser opp i Lillesand skal ha lik tilgang
til velferdstjenester, uavhengig av økonomi og
bakgrunn.
- Henrik Jagels (42)

”

Jeg stemmer SV fordi vi trenger en
helsetjeneste basert på tillit og faglig
dyktighet der folk bor - Joyce Pigao (46)

BEDRE KULTUR: FERDIGHETER FOR FREMTIDEN
Lillesand blir en fremtidsrettet kommune når kunst og kultur
prioriteres. Vi skal ha en bred kulturskole med tilbud i alle
kunstfag. Kunst gir glede og inspirasjon. Den åpner opp verden
og utfordrer oss.
En god kulturskole i hensiktsmessige lokaler gir flere abeidsplasser, og ruster barn og unge for fremtidens arbeidsliv.
Kreative mennesker i samspill bidrar til å skape morgendagens bærekraftige næringer og et levende lokalsamfunn.
Kultur skaper atmosfære, tiltrekker turister og får oss til å
bruke sentrum.
SV VIL
• At Brentemoen skole utvikles som hensiktsmessige
lokaler til kulturarbeid og kulturskole.
• At Lillesand kulturskole skal ha flere personalressurser
til undervisning, elevoppfølging og kunstfaglig utvikling.
• At Lillesand kulturskole skal ha en lav terskel og gratisplasser, samt større samhandling med grunnskole og SFO.

www.bedrelillesand.com

”

Lillesand blir en kommune for fremtiden når
miljø, næring-, velferd- og kulturpolitikk snakker
- Inger Margrethe Stoveland (46)
sammen.»

