Kumulerte kandidater for NY KURS ved kommunevalget 2019.

Sammen skal vi lage en ny kommune det er
godt å bo i, enten du kommer fra Moss eller

Rygge
Fra venstre: Christian Clasén, Anette Mjelde, Arild Svenson,
Cecilie Juliussen Skjelstadaune, Trond Marthinsen og Therese Bakkevig.

NY KURS ER SÅ ABSOLUTT ET ALTERNATIV
FOR DEG SOM BOR I RYGGE.
Se vårt helhetlige valgprogram for 2020-23 og valglisten
med våre 35 kandidater på www.nykurs.no
Følg nykursmoss:

Godt valg!

Arild Svenson, ordførerkandidat.

Bli medlem! Støtt vår valgkamp!
E-post: post@nykurs-moss.no
Bank: 1080.39.82355 - Vipps: 127651

NY KURS er en tverrpolitisk by- og bygdeliste med
medlemmer fra de fleste politiske partier og nye
flinke kandidater uten partipolitisk erfaring.
Dialog og samarbeid med innbyggerne er vårt fremste
ideologiske grep.

Bedre lokaldemokrati

• NY KURS vil ta vare på og videreutvikle Rygges interesser i nye Moss
•
•
•
•

kommune.
Vi vil ha mer åpenhet og bedre demokratiske prosesser i
lokalpolitikken.
Rygge skal ikke bli noen «lillebror» i den nye storkommunen.
Vi vil jobbe for å få bukt med politisk maktarroganse.
Lag og foreninger skal få større innflytelse i lokale politiske prosesser.
Oppvekst, skole og kultur

Miljø, klima og samferdsel

• Vi ønsker mer miljøvern og økt lokal innsats for å bedre klima.
• Vi vil verne om særegent kulturlandskap, Vansjø, kystkulturen, gode
friluftsområder, Blomsterstien og Kyststien.

• Vi vil ha på plass bedre kollektivtrafikk i hele Rygge, hele dagen, hele
•
•

uken, hele året også mellom lokale tettsteder som Larkollen, Vang og
Fuglevik.
Myke trafikanter skal sikres bedre. Vi vil ha flere gode gang- og
sykkelstier.
Togparkering skal ikke legges til Rygge.

• Rygges særegne

•

•
•

kulturhistorie og kulturtradisjoner skal ivaretas
og støttes opp om, som
f.eks. 17. mai-feiringen
på Bygdetunet.
Vi ønsker å opprettholde
skolestrukturen i Rygge,
og at skolene skal kunne
brukes som lokale
«Såmannen» ved Rygge kirke.
grendehus for kulturaktiviteter utenom skoletiden. Vi ønsker gode nærmiljøtiltak for
Halmstad, Vang, Øreåsen, Ekholt, Fuglevik og Larkollen.
Gjenåpning av fritidsklubber vil være en prioritert oppgave.
Lag og foreninger skal ha gode driftsbetingelser, f.eks. Ekholt
Ballklubb, Rygge Idrettslag, HK Rygge, Øreåsen IL, Larkollen IL,
Ryggemusikken, Rygge Historielag, Rygge Kunstforening og ildsjelene
bak Larkolluka, konsertene på Losen, kirkekonsertene m.fl.
Helse og omsorg

• Den gode eldreomsorgen i Rygge må videreutvikles også i Nye Moss.
• Vi vil sikre trygghet for at alle får riktig hjelp ut fra behov.
• Å kunne bo hjemme lengst mulig skal tilbys eldre som ønsker det.
• Drift av pleie- og omsorgstjenester er et offentlig ansvar.
• Økt innsats i demensomsorg og ny bruk av velferdsteknologi.

Landbruk og næringsutvikling

• Støtte landbruksnæringen, økologisk landbruk, kortreist mat og
•
•
•
•

innovative næringer som f.eks. epleproduksjonen på Dyhre Gård.
Vi vil ha vern av dyrkbar mark til jordbruksformål.
Nye arealer for bolig- og næringsutvikling skal tilrettelegges, men ikke
på dyrkbar mark.
Flere arbeidsplasser skal forsøkes utviklet ved Rygge flystasjon.
Rygge sivile flyplass bør gjenåpnes fremfor å bygge ny tredje rullebane
på Gardermoen.
Kommuneadministrasjon

• Bedre og mer aktiv kommunikasjon med kommunens innbyggere.
• Bedre kontroll- og oppfølgingssystemer for avtaler med frivillige og
private aktører innen alle sektorområder.

