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Store ting
kan skje
på små steder

Sammen for et varmere samfunn

Ole Johan Sandvand
1. kandidat Alder: 72 år Yrke: Næringsdrivende Bosted: Torsby

Satse dristig på at store ting
kan skje på små steder

Mitt

Jeg gleder meg til å arbeide for hva som
er best for Modum.

• En nærings- og boligpolitikk som
gjør Modum attraktiv for bedrifter
og bosetting.

• fordi jeg er glad i og stolt av denne bygda
• fordi jeg stiller i spissen for et lag med
mennesker som har vist samfunns
engasjement, lokalt og nasjonalt.
• fordi basisen for å gjøre en innsats er
god gjennom verdipartiet KrF - med
troen på menneskets skaperkraft, vern
om livet og naturen og kampen for
rettferdig ressursfordeling.
Jeg vil arbeide for gode løsninger på
lokale utfordringer ved å lytte til folket og
stole på laget.
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brenner for:

• Å gjøre det lettere å komme til og
fra Modum nå og ikke om 10-15 år;
det betyr tog og oppgradert vei til
Hokksund.
• Å mobilisere for at Modum blir et
grønt og sunt samfunn å vokse opp
og leve i.

Kari
Ravnsborg
2. kandidat
Yrke: Skoleinspektør
Alder: 57 år
Bosted: Heggen

Ta vare på skaperverket

Mitt

KrF vil forvalte miljøet og naturen til
samfunnets felles beste og for de kommende
generasjoner. Bare slik kan en bærekraftig
utvikling og menneskenes grunnleggende
behov dekkes. Jeg tror på en god balanse
mellom vekst og vern.

brenner for:

• Å fremme en heltidskultur i arbeidslivet.
• Solidaritet med mennesker som sliter
- omsorg og forebygging.
• Støtte til lag og foreninger som stimulerer
til rusfrie miljø og arrangementer.
• Praksisplasser for de som er utenfor
arbeidslivet, i samarbeid mellom kommune
og næringsliv.

Sverre
Følstad
3. kandidat
Yrke: Kunsthistoriker
Alder: 44 år
Bosted: Vikersund

Et Modum å være stolt av

Mitt

Modum skal være et sted som ivaretar det
enkelte menneske. Et sted hvor det synes at vi
bygger sammen og trives. Offentlige bygninger
skal vedlikeholdes og danne en naturlig ramme
rundt menneskelig aktivitet. Vi skal være en
kulturkommune med trygghet, tilhørighet og
felles verdier.

brenner for:

• Økte ressurser til skoler som former et
godt læringsmiljø.
• At barnefattigdom skal motarbeides og
etablere gode ungdomstiltak.
• Kirker som går videre til neste generasjon
i bedre stand enn vi mottok dem.

VALG 2019

VALGLISTE
MODUM KRF

1. OLE JOHAN SANDVAND, 72 år, Drolsum
2. KARI RAVNSBORG, 57 år, Heggen
3. SVERRE FØLSTAD, 44 år, Vikersund
4. Eva Kjerstin Baustad, 55 år, Vikersund
5. Marte Yri Evensen, 45 år, Åmot
6. Sigmund Skretteberg Amble, 31 år, Sysle
7. Unni Tobiassen Lie, 52 år, Bingen
8. Terje Grendal, 45 år, Geithus
9. Gudveig Aadland Gunnerød, 59 år, Vikersund
10. Arne Kristian Eide Skagen, 18 år, Vikersund
11. Kari Foss Engebretsen, 53 år, Vikersund
12. Rolf Hamstad, 69 år, Vikersund
13. Solveig Berg Vego, 60 år, Vikersund
14. Jenny Noraberg Müller, 66 år, Heggen
15. Finn Ellingsrud, 70 år, Vikersund
16. Lene Grendal, 48 år, Geithus

Sammen for et
varmere samfunn

17. Stig Hamstad, 48 år, Vikersund
18. Liv Therkelsen, 84 år, Åmot
19. Hanna Punsvik Eielsen, 33 år, Vikersund
20. Per Arne Dahl, 68 år, Vikersund
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