Valgprogram
for Bokn Høyre
2019-2023
Vi tror på Bokn

Med røtter i fortiden skaper vi et
framtidens Bokn.

Bokn har med sin historie og frem
til nå vist seg å være et bærekraftig
samfunn, tuftet på primærnæringen
og gode lokale arbeidsplasser. Vi
ligger godt plassert midt mellom
Stavanger og Haugesund og dermed
et stort arbeidsmarked som er lett å
nå gjennom relativ kort reisetid til og
fra jobb. Det at vi nå innenfor kort tid
får fastlandsforbindelse sørover mot
Stavanger plasserer boknasamfunnet
enda mer som ett midtpunkt mellom
sør og nord. Det er regulert store
boligområder i Bokn som legger
til rette for en positiv utvikling for
å få nye sambygdinger. Samtidig
som vi har lagt til rette for og hatt
store utbygninger og infrastruktur
for å kunne utvikle oss videre.
For å kunne gjøre dette er det viktig
at vi som et lite samfunn evner å
fortsette det gode samarbeide internt
når det gjelder de muligheter som
ligger foran oss. Bokn Høyre vil
derfor bestrebe seg til med et åpent
sinn, positivitet, samarbeidsvilje
og resultatorientering gå inn
i fremtiden. I kommunestyre
perioden som har gått har vi fått
gjennom alle våre saker i vårt
program. Vi kan nevne blant annet:
Lys på turstien, nytt vannverk,

utbyggingen av eldresenteret
og utvidelse av flerbrukshallen,
regulering av et større boligområde
og sentrumsutvikling i Føresvik,
samt avsatte midler i budsjettet
2019 for ny skole som er under
planlegging. At vi sammen med
våre samarbeidspartier har fått
gjennomslag for disse sakene, viser
hvordan et godt politisk samarbeide
mot felles mål, er det en må satse
på for å kunne utvikle samfunnet
vårt videre. Bokn Høyre vil gjennom
samarbeid også være fremoverlent
i neste periode for å kunne
fortsette denne gode utviklingen.
Vi ser også den store verdien av et
godt og sterkt regionalt samarbeide
med våre gode nabokommuner
både nord og sør for fjorden. Dette
arbeidet vil Bokn Høyre videreføre.

Skole og Barnehage:
Bokn Høyre vil sørge for at vedtatte planer for rask igangsetting av bygging av ny skole og
uteområder blir gjennomført i tråd med budsjettet for 2019.
•
•
•
•

En ny skole vil gi bedre læremuligheter og bedre miljø for ansatte og elever.
Videreutdanning av lærere skal prioriteres for å sikre god kvalitet på 		
undervisningen.
Barn i barnehagen skal prioriteres og følges opp på en god måte
Få inkluderende og mobbefrie miljø for barn og elever.

Barn og Ungdom:
Bokn Høyre vil presse på fylkeskommunen slik at vedtatt budsjett i fylket om billigere
bussbilletter blir gjennomført. Dette betyr at f.eks kystbussen blir et aktuelt alternativ på lik
linje med Kolumbus sine ruter.
•
Vi ønsker å gi barn og ungdom gode opplevelser og treffpunkter i Bokn og våre nabo
kommuner.
•
Vi ønsker å gi ungdommen tillit og tilgang til relevante kommunale bygninger og
som styres av et ungdomsstyre.
•
Sommerjobber for ungdom.
•

Barne og ungdomsarbeider som jobber med og for ungdom.

Eldre:
Nærhet på medmenneskelige nivå, nærhet til egen familie, nærhet til service behov, som
butikk, bibliotek, etc.er viktige elementer for å lykkes med at folk holder seg friske så
lenge som mulig. Et viktig bidrag til dette kan være et aktivt samarbeide mellom skole og
eldreomsorg.
•
•
•
•

Trygghet i det daglige både fysisk og psykisk.
For å ivareta best mulig helse i eldre år, må en legge til rette for stimuli av både
kropp og hjerne.
Prinsippene i Helsedirektoratets Reform « Leve hele livet» skal være en ledetråd for
hvordan vi følger opp og organiserer eldreomsorgen vår.
Legge opp til at en får bo hjemme så lenge som mulig.

Psykisk og fysisk helse:
Vi vet at stadig flere ungdommer faller utenfor dagens samfunn og ikke føler seg gode nok,
vi vet at stadig flere eldre føler seg ensomme.
•
•
•

Lav terskel for å søke hjelp.
Vi vet at Boknerane støtter opp om hverandre når det trengs, og nettopp dette med å
gi omsorg og omtanke ikke bare på det private planet, er noe vi vil prioritere i tiden
fremover
Vi vil at Bokn skal være en trygg og god plass i alle livets brottsjøer, uansett hvor du
måtte befinne deg i livet.

Næring og næringsutvikling:
Bokn trenger flere arbeidsplasser, og dette vil vi jobbe mot. Det være seg å legge til rette for
utvidelse av eksisterende virksomheter og ikke minst å legge til rette for nyetableringer.

Turisme: Stadig flere finner å besøke Bokn med bobil og båt. Høyre vil jobbe for at

fasilitetene i Føresvik legges enda bedre til rette for denne typen turisme. Høyre går inn for
at det legges til rette for et servicebygg med fasiliteter for tømming av toaletter.

Cruise havn: Høyre vil se på mulighetene for å etablere en fremtidig miljøvennlig cruise

havn i området Knarholmen - Arsvågen. Det en ser er at dagens cruiseskip blir stadig
større og flere, og at de dermed har problemer med å komme inn til de større byene. Cruise
virksomheten er i vekst i hele Norge, og det som før var sesongbetont, er nå utvidet til at
det kommer fartøyer hele året. Ved en etablering av en havn for dette formålet i Bokn,
ser en for seg den sentrale beliggenheten som et stort pluss. Det er her kort vei til både
turistdestinasjoner i Ryfylke og Hardanger, samt kort vei til byene både nord og sør for
Boknafjorden. Med de ringvirkninger dette kan få ser en for seg at dette kan skape mange
nye arbeidsplasser både helt lokalt og i større målestokk i Rogaland.
•
•
•

Cruisehavn med landstrøm og miljøpakke
Tilrettelagt for miljøvenlige til og fra bringertjenester både på land og sjø.
Miljøvennlige parkerings løsninger for busser og annen trafikk.

Samferdsel og kommunikasjon:
God samferdsel og kommunikasjoner er viktig for å opprettholde og øke innbyggertallet på
Bokn.
Bokn Høyre vil fortsette arbeidet mot at det blir vedtatt ny firefelts vei, gjennom kommunen.
Vi vil også jobbe aktivt med at hele kommunen får bedre mobil og internettdekning.
Bokn Høyre vil ha bedre kollektiv kommunikasjon tilbud til og fra Bokn. Vi ønsker bedre og
billigere bussforbindelse spesielt nordover.

Befolkningsvekst:
Siste offisielle telling viser at Bokn er den kommunen på Haugalandet med størst
befolkningsvekst. Vi vil fortsette arbeidet og legge til rette for at dette forsetter.
•
•
•

Gjøre Bokn med de kvaliteter vi har kjent.
Få Bokn på «kartet».
Nærheten til både Stavanger og Haugesund. Godt miljø.

Kultur, idrett og friluftsliv:
Vi vil jobbe for å til rette legge for flere turområder og turstier i Bokn.
•
•
•

utvide eksisterende turstier
lys hele veien opp til Boknafjellet.
organiserte turer med fiske både på sjø, og ikke minst i de mange fiskevannene.

Frivillige organisasjoner:
Det er i Bokn mange frivillige organisasjoner og lag som legger ned et stort og viktig arbeide
til beste for kommunens innbyggere. De er limet i lokalsamfunnet.
•
•

Prioritere kulturmidlene
Kommunen må være en positiv medhjelper for frivillige lag og organisasjoner.

Kommunal Infrastruktur:
Bokn Høyre vil ta hele kommunen i bruk og jobbe med fylke slik at både kommunale og
fylkesveier vedlikeholdes på en god måte.
Det er i 2019 budsjettet bevilget penger til å legge vann til hele Bokn og dette vil vi følge opp

VÅRE KANDIDATER
1

2

Lene Ognøy Foss

June
Grønnestad

41 år
Gift med Trond Foss og vi har 3 barn.

47 år

Jeg jobber som Autorisert Finansiell Rådgiver

Jeg er tannhelsesekretær

privatmarked hos Sparebanken Vest.Har sittet

og jobber i Haugesund.

i perioden 2015-2019 i formannskapet og
kommunestyre. Sittet i utvalget for bygging av
sykehjemmet. Sitter nå i utvalget for bygging av
ny skole.Er oppkvinne for fotball gutter 10 og er
engasjert i dugnad og jobbe med barn og unge.
Hvorfor skal jeg bli ordfører?
- Fordi jeg har ett brennende engasjement
for samfunnet på Bokn og vil menneskene
som er tilknyttet Bokn der det aller beste.
Øke folketallet og sikre gode arbeidsplasser
i kommunen og nærområdet.
- Være til stede for innbyggerne, næringslivet og
jobbe for tett samarbeid med nabokommunene.

Gift og har to barn.Født
og oppvokst på Norges
fineste øy Bokn. Har vært
aktiv i politikken i mange
år og trivest med det.
Sittet i periode 2015-2019
i forvaltning styret.Jeg
ønsker at Bokn skal være ein
plass vi kan leve hele livet i.
Utbygging og næringslivet
er drivkraften på Bokn, og
det ønsker jeg og jobbe for.
Jeg vil støtte folkets ønsker
og behov etter beste evne.
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Kjell Inge
Dirdal

Kim Erik
Larsen

51 år

34 år

35 år

Gift med Margaret, far

Samboer med Gina Alvestad.

Gift med Linn Cathrine

til Helge og Hanne, og

Vi har 1 barn Oda 3 år. Jeg

Kro. Har to barn William

bestefar til Oscar.

jobber i Buksér og Berging AS

på 10år og Emily på 4 år .

Jobber som Skipsfører
hos Østensjø Rederi.
Jeg ønsker å jobbe for
et sterkt Boknasamfunn
med gode verdier, og
en «ja» mentalitet til
både ny etablerere og
eksisterende næringsliv.

som sjøkaptein ved Kårstø.
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Ingleif Kro

Bor i Havnavegen og

Kommer fra Vaksdal i

jobber for Tindeland rør.

Vaksdal kommune.Flyttet

Utdanning er videregående

til Bokn for snart 3 år siden

skule og svennebrev

for å etablere meg sammen

som rørlegger. Vil jobbe

med min familie.Mine

for skule og barnehage,

hjertesaker for Bokn er at

eldre og næringslivet

vi skal kunne legge til rette
for eksisterende og ikke

Likeledes å opprettholde

minst fremtidige beboere

gode og helhetlige

de tjenester som finnes i

tilbud til kommunens

kommunen. Fremtids rettet

innbyggere gjennom livet.

utvikling av samfunnet ved
å skape flere arbeidsplasser
slik at vi kan bli en attraktiv
kommune å etablere seg i.
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Natalie Våge Fredrik Sunde
Olaussen
Vikøren

8

Ann Jeanette
Sunde Olaussen

29 år

21 år

47 år

Født og oppvokst på

Ungdomsrepresentant

2 barn: Fredrik 21 år og
Miriam 15 år. Utdannet

bokn, gift og har 3 barn.

revisor og har jobbet de
En positiv og glad person

21 år, snekker, aktiv, fotball,

siste 12 årene på Bokn Plast

som har mye og komme med.

glad i å reise, fritid går i

AS og HighComp AS innen

Det jeg brenner for:

Netflix,venner og fotball.

personal og økonomi.

Brenner for at Barn og unge

Ønsker å jobbe for at barn og

Har vært aktiv i

skal ha det godt rundt seg, at

unge skal ha det bra i Bokn.

lokalpolitikken siden 2007,

Bokn skal være en trygg plass

sittet i styret i HIM i perioden

å vokse opp på. De eldre

samt vært med i Bokn

skal ha et verdig å godt liv

Sokneråd i en periode. Jeg
er opptatt av Bokn er en
foretrukket bokommune.
Bygget et trygt inkluderende
samfunn med tilrettelagte
aktivitets- og trivselstiltak
for alle aldersgrupper (både
fastboende og besøkende).
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Tom Inge
Aksdal

Svein Ove
Alvestad

Edgar Våge

32 år

57 år

57 år

Gift med Lene S. Aksdal,3

Mine hjertesaker:

Gift med Marte Elin, 2

Barn. Bosatt Fyren. Jobber i
Grieg Seafood. Jeg vil jobbe

Verdier må skapes for
å ha noe å bruke

for at folketallet på Bokn skal
øke, med og gi dem en grunn

Frivillige lag og

til og faktisk bosette seg her.

organisasjoner.

Jeg vil jobbe for at bedrifter

Gjøre Bokn attraktiv

og selskaper skal se Bokn

som bo kommune.

barn og Sønn av Synnøve
og Bjarne Våge
Utdannelse: Styrmann/
maskinist.
Jobber som fisker på
M/S Havskjer.

som den mest attraktive

Brenner for fiskeri og

plassen og etablere seg.

sjørelatert næring.

Bygge opp ett sterkt
samfunn, hvor vi ikke må se
tilbudene forsvinne, men
heller stå i kø for og etablere
seg. Vil også jobbe for at
de yngste og eldste skal
få de tilbudene de trenger
og fortjener. Vi skal bli ett
samfunn alle ser opp til.

Med røtter i
fortiden skaper
vi et framtidens
Bokn!
Bokn Høyre

www.hoyre.no/Rogaland/Bokn
lene.foss@spv.no
+47 45 03 61 91

