Ny kurs Moss
V - 2017

Hei!
Vi er en arbeidsgruppe som planlegger å starte en politisk «By- og bygdeliste» for den nye
storkommunen Moss/Rygge som etableres fra 2020. Arbeidstittel for listen er «Ny kurs».
Bakgrunn
Årsaken til initiativet er at dagens maktelite i Høyre og Arbeiderpartiet gjennomfører politiske
prosesser som er svært udemokratiske og ofte medfører vedtak som kan få store konsekvenser for
utviklingen av kommunen vår. Vi opplever at den lokalpolitiske styringen trenger en ny kurs. En kurs
der alle interesser kommer til orde, en prosess der alle interesser har mulighet for å øve innflytelse.
«Ny kurs» skal være et politisk alternativ som fremmer en helhetlig politikk for vår storkommune. Byog bygdelisten skal være politisk blokkuavhengig og skal ikke preges av ensrettede særinteresser. Ut
fra tidsaktuelle utfordringer for byutviklingen, vil «Ny kurs» likevel fremheve at det ønskes omkamp
på vedtak som er fattet i forbindelse med jernbane, havn og riksvei 19, der hvor dette er mulig. Vi
ønsker bedre løsninger enn de som så langt er lagt fram.
 Vi støtter kravet om utredning av langtunnel for jernbane og bedre plassering av jernbanestasjon.
 Vi ønsker ikke en utvidelse av havna og vil arbeide for å avvikle containerhavna ved Værla.
 Vi ønsker tunnelløsning for riksvei 19 direkte til E6 fra ferjehavnen, en løsning som også kan
avhjelpe trafikken fra Jeløy og sentrum.
Vårt helhetlige politiske program skal utformes av de som ønsker å støtte vår politiske kurs. Arbeidet
med dette starter så snart «By- og bygdelisten» er formelt stiftet og et styre med arbeidsgrupper er
konstituert. Vi vil avholde pressekonferanse i begynnelsen av mars hvor vi fremlegger noe mer av
våre foreløpige politiske intensjoner og planer.
Vil du støtte opp på en eller annen måte?
Vi trenger støtte og bistand til å få gjennomført våre politiske ønsker. All støtte er velkommen! Om
du ønsker å være aktiv, om du ønsker å påta deg verv, om du ønsker å bidra med ditt navn til
underskriftslisten eller om du ønsker å være menig medlem, - det er opp til deg selv. Men, vi vil
gjerne ha snarest mulig tilbakemelding om hvordan du kan tenke deg å støtte vårt initiativ.
Vi arbeider hardt for å legge til rette for en organisasjon som kan engasjere, en organisasjon der alle
som vil kan føle seg velkomne. Det er planlagt stiftelsesmøte i mars/april. Sted og tidspunkt kommer
vi tilbake til om kort tid. Vi håper du vil bidra og setter pris på om du melder tilbake til oss hva du
ønsker til: post@nykurs-moss.no: (kopier ditt svar inn i en e-post til oss med navn, adresse, mobilnr.)
1. _- Jeg vil være aktivt medlem og kan påta meg verv
2. _- Jeg vil være med i arbeidsgrupper for utforming av politiske standpunkter
3. _- Jeg vil være medlem. Men ønsker ikke å ha verv eller påta meg konkrete oppgaver
4. _- Jeg ønsker ikke å være medlem, men vil gjerne signere for opprettelse av listen
5. _- Jeg vil ikke være medlem og ønsker ikke mer kontakt med by- og bygdelisten NY KURS
Har du forslag til flere kandidater som kan tenkes å stille opp, ber vi deg om å kontakte disse eller
sende oss navnene/e-postadr. Har du spørsmål eller kommentarer kan du kontakte meg som har
sendt denne e-posten eller vår: koordinator/pressetalsmann: Trond Marthinsen, mob. 454 29 477
Velkommen til å støtte politisk by- og bygdeliste for Moss-Rygge storkommune!
Vi håper å høre fra deg!
Arbeidsgruppen
Trond Marthinsen - Lorentz Nitter - Anette Mjelde - Kim Brandstrup
Helge Watndal - Lene Utne - Carsten Arnt-Jensen - Egil Jegleim

