Listetoppene
1. kandidat

2. kandidat

Kristelig Folkeparti i Rælingen

Simon Friis Larsen (1981)

Simon Sune Hektner (1995)

Inneværende periode:
Kommunestyrerepresentant og
medlem i planutvalget

Inneværende periode:
Medlem i komité for kultur og
nærmiljø

Våre folkevalgte kontakter innbyggere i enkeltsaker.
Det gir bedre beslutningsgrunnlag enn gode
saksfremlegg alene.
Folkevalgte er representanter og ombudspersoner for
alle innbyggere.

Simon og Simon:
2. kandidat Simon Sune Hektner (t.v.) og1. kandidat Simon Friis Larsen

En stemme til oss er en stemme til deg.

Valgprogram 2019

Eiendomsskatt
Vi er imot eiendomsskatt.
Dersom et politisk flertall ønsker å
innføre eiendomsskatt, vil vi
forlange lokal folkeavstemning.
Samferdsel
Vi vil jobbe for en miljøvei
(kollektiv– og beredskapsvei)
mellom Fjerdingby og Blystadlia.
Det vil gjøre det mulig for våre
innbyggere å ferdes kollektivt i
hele kommunen uten overgang.
I tillegg vil vi jobbe for kollektivfelt
mellom Fjerdingby og Lillestrøm
på FV 120.
Vi vil at rundkjøringen ved
Rælingstunnelen erstattes av en
planskilt løsning.
Vi ønsker en ny tunnel mellom
Rælingen og Lørenskog for å
avlaste FV 120.
Vi vil jobbe for etablering av
gang– og sykkelvei mellom
Ulleråsen og Flateby.
Vi er imot bompenger og
veiprising.

Utbygging
Vi har sett en positiv utvikling i
Rælingen ut fra vekst og kvaliteter,
men har nådd en grense for hva vi
kan tåle av nye, store
boligprosjekter langs FV 120 inntil
trafikksituasjonen er avklart.
Markagrensa
Vi vil at markagrensa skal justeres
for å gi plass til bygging av nye
boliger, næringer, tjenester og ny
infrastruktur.
Skole og barnehage
Vi vil støtte initiativ til å starte en
kristen friskole i Rælingen som et
viktig supplement til den offentlige
skolen.
Vi vil støtte ungdom som ønsker å
drive kristne skolelag.
Vi vil ikke forskjellsbehandle
kommunale og private barnehager
økonomisk, uavhengig av
organisasjonsform.
Kultur og nærmiljø
Vi vil anlegge turvei mellom
Hektneråsen, Ramstadsjøen og
Marikollen.
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Eldreomsorg
Vi vil at Fjerdingby omsorgssenter
skal bli et moderne sykehjem som
også inneholder omsorgsboliger
og dagsenterfunskjoner.
Næringsvirksomhet
Vi trenger større fokus på
næringsutvikling i kommuneplanen. Et synlig næringsliv er
positivt for identitetsfølelse og
tilhørighet i kommunen.
Vi vil aktivt jobbe for at det kan
skapes nye næringsvirksomheter i
Rælingen, og at det legges til rette
for at eksisterende
næringsvirksomhet kan
videreutvikles og vokse.
Godtgjørelse for folkevalgte
Vi mener at godtgjørelsen for
folkevalgte i Rælingen er for høy.
Godtgjørelsen for ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer, og komite– og
utvalgsledere bør reduseres.
Vårt budskap er mer penger til
innbyggerne og mindre til oss
politikere.

KrF har de yngste kandidatene
Kandidatene på vår liste har
lavest gjennomsnittsalder blant
samtlige partilister i Rælingen,
44,5 år (blant 13 kandidater eller
færre). Vi har de yngste
listetoppene og nest yngste
1. kandidat.
Gjennomsnittsalderen på de seks
øverste kandidatene på listene i
Rælingen fordeler seg slik:
KrF

35,0

Rødt

39,8

MDG

44,8

V

45,8

Sp

46,7

FrP

47,5

SV

49,5

Ap

52,2

H

52,7

Helse

68,8

Sammen om et skifte
KrF ønsker et flertall bestående av
KrF, H, V og FrP.
Vi fire partiene har inngått en
samarbeidsavtale og går til valg
sammen om et skifte.
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