
1 KIM THORESEN-VESTRE, 1984
2 NADA YOUSIF, 1982
3 THOR ANDREAS NAGELL, 1952
4 SIRI VINGSAND NATVIG, 1996
5 Bjørn Jacobsen, 1960
6 Kristin Mandt Heim, 1980
7 Truls Moltubakk, 1996
8 Tore Berg, 1947
9 Lene Strøm, 1969

10 Rune Sjåholm, 1954
11 Sissel Mordal Hilde, 1965
12 Helge Strandhagen, 1953
13 Kari Torvik, 1948
14 Tor Arild Lübbe, 1958
15 Bente Sivertssen, 1958
16 Pernille Huseby, 1989
17 Ole Frode Heian, 1947
18 Branka Gutic, 1958
19 Gro Bjørnstadjordet Ericson, 1969
20 Eivind Tveter, 1979 
21 Hildegunn Hana, 1996
22 Lars Oltedal, 1950
23 Janne Huseby, 1964
24 Beinta í Jákupsstovu, 1951
25 Sven Erik Skarsbø, 1940
26 Alvhild Kaspara Birkelund, 1945
27 Britt Mari Ovesen, 1967
28 Hanne Æsøy Nes, 1996

Sosialistisk Venstrepartis
valgliste ved kommunevalget 
i Molde 2015

Stem SV et varmere samfunn!Ta kampen for

ved valget 2015!

Rettferdighet
Feminisme

Miljø
� å gjøre kommunen karbonnøytral. Dersom du har

gode forslag til hvordan, så gjør SV jobben i
kommune styret.

� at kommunen overholder arbeids miljøloven.
� at ufrivillig deltid skal bort.
� at homoplanen som er vedtatt, blir fulgt opp.
� at ingen eldre skal måtte dele rom ufrivillig.
� at store, dyre hus skal ha høyere eiendomsskatt og

at det innføres bunnfradrag.
� å innføre to barnehageopptak i året.
� at kollektivtransporten i Molde får et løft.
� kraftig utbygging av gode gang- og sykkelveger.

Disse skal brøytes og strøs om vinteren.
� å få kommuneøkonomien i balanse.
� at kommunen bosetter flere flyktninger/

asylsøkere.
� at Molde regulerer flere sentrale områder i byen til

boliger for ungdom. Boligene skal være små, billige,
miljøvennlige og universelt utforma. 

� Slipp MOBO og private utbyggere til for å skape
ungdomsbyen Molde framfor leiligheter i 
5 millioner-klassen!

Tida er inne for ...
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– Billige og sentrale startboliger for ungdom trenger 
vi fleire av i Molde, sier SVs ungdomskandidat
Siri Vingsand Natvig.



NADA YOUSIF
forfatter, 33 år 
En flerkulturell kommune
med spen nende mangfold
blir en bedre kommune å
bo i. Molde har vunnet pris
for sitt gode integrerings -
arbeid, og den posisjonen
skal vi beholde. Også nå, før
et nytt asylmottak er på

plass, skal kommunen bosette de bosettingsklare på en
god måte. Integrering og norskopplæring er nøkkelen
til fortsatt suksess.

Det er en statlig oppgave å bygge europaveier.
Moldes befolkning skal ikke betale bompenger i
milliardklassen! Staten bør utrede E39 over Sekken 
via Romsdalsaksen. Slik unngår man 4-felts motorvei
inn i Molde, og man kan bruke de store pengene på
kollektivtransport, gang- og sykkelveier.

Vi skal stanse klimaendringene før det er for seint.
Derfor må vi ta de riktige miljøvalgene nå. Vi må ta
vare på naturen og på klimaet. Vi må satse på
kollektiv transport og på nye grønne arbeids  plasser.
Slik kan vi sikre en god framtid i et samfunn som er
godt å leve i for oss og etter kommerne våre. I
miljøsaker rådfører Molde SV seg alltid med
miljøbevegelsen!

Vi skal skape et Molde med like muligheter for alle. 
Vi må fordele godene rettferdig og løse oppgavene 
i felles skap. Et samfunn med små økonomiske
forskjeller bidrar til tillit, samhold og trygghet for alle.
Molde SV rådfører seg alltid med fagbevegelsen for 
å skape et rettferdig og godt arbeidsliv!

SV er et feministisk parti og kjemper for at alle
mennesker skal kunne delta i samfunnet på like vilkår,
uavhengig av hvordan de ser ut, hvem de elsker eller
om de er kvinne eller mann. Økonomisk uavhengighet
for den enkelte er en forut setning for likestilling.
Derfor skal vi ha faste stillinger og lik lønn for likt
arbeid. Ingen skal tvinges til deltid. Molde SV rådfører
seg alltid med feminisme- og likestillings bevegelsen!

For mer info, les mer om våre toppkandidater og hele
vårt valgprogram på Facebook.

KIM THORESEN-VESTRE 
lærer, 31 år
Vår visjon for Molde-skolen er
15–20 elever pr lærer. Skolene
må ha god tilgang på både
bøker og digitale hjelpemidler.
Det skal leies inn vikar for alt
personell når det trengs. Alle
tester som ikke er lov pålagte
skal fjernes! Slik får lærerne

mer tid til hver elev. Molde er i en særstilling med
kunnskap og kompetanse for å drive fram den grønne
omstillinga. Vi vil bidra til økt satsing på grønt næringsliv
som er bærekraftig for både bedrift og arbeids taker. 

SIRI VINGSAND NATVIG 
student, 18 år
Tida er inne for at kommunen
styres mer på feministiske
premisser. Slik blir vi kvitt
ufrivillig deltid og skaper en
likestilt kommune. Femi nistisk
byplanlegging skaper gode
byer for alle! Vi vil også
fremme kollektivtransporten.

Derfor vil vi arbeide for et enda bedre busstilbud slik at det
blir enklere å velge kollektivtransport for alle. På lengre sikt
skal kollektivtransporten ha null-utslipp.

THOR A. NAGELL 
frilansjournalist, 63 år
Det går mot større for -
skjeller i Norge. De rike blir
rikere, de fattige fattigere.
Dette mot virker vi lokalt
ved å innføre bunnfradrag
på eiendoms skatten. Folk
med store, dyre boliger skal
betale maksimal sats. Folk

med vanlige boliger betaler mindre. En god by å bo i
har gode, trygge barnehager. Mange foreldre får ikke
barnehageplass når behovet er der. Derfor skal vi ha to
barnehageopptak i året og etter hvert fortløpende
opptak.

Ta kampen for miljø,
rettferdighet og feminisme

MOLDE SOSIALISTISK VENSTREPARTI
www.facebook.com/MoldeSV 
#ta kampen


