
Ringsaker Kristelig folkeparti 

går til valg for DEG ! 

Oluf Maurud 

1. plass 

Inger Marie Ringsbu 

2. plass 

Ringsaker KrF 2019-2023 



Kommunen må gå foran i å ta miljøutfordringene på alvor ved å: 

• Se på muligheter for å redusere CO2 utslipp. 

• Legge til rette for elbillading. 

• Avslå utbygging av myr. 

• Forby utbygging på dyrket mark. 

• Lage mer blomstereng– for insektenes skyld. 

• Jobbe for at skolene og kommunen blir miljøfyrtårn 

I forhold til barnehage og skole må vi 

• Sørge for at barnehagebarna og de yngste skolebarna 

igjen får en skoledag med 

god tid til lek og aktivitet. 

• Høre på og tro på ALLE 

som føler seg mobbet. 

• Sette inn tiltak med en 

gang i skolen etter       

behov! 

Vi ønsker å sette fokus på disse sakene  

Kommunen må verdsette kirke og kultur med å fortsatt oppfylle 

sin plikt til å ta godt vare på våre kirker og kirkegårder. 



Ringsaker skal være en trygg og 

god kommune å bo i                  

uansett livssituasjon 

• Alle, ung eller gammel som 

trenger omsorg, skal få gis     

tilbud tilpasset sine behov. 

• Vi må jobbe for å få en         
helikopterbase i vår del av    
innlandet 

• Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende krisetelefon som 

Ringsaker kommune må fortsette å støtte 

• Barnevernet må ha nok stillinger så de kan gjøre en god jobb 

for de som trenger det. 

Hele programmet vårt kan du lese på 

www.ringsakerkrf.no 

Kommunen må sørge for å ha ledige 

arealer for nye virksomheter – på 

udyrket og helst udyrkbar mark. 

Følg oss gjerne på facebook     

KrF Ringsaker  

og besøk vår hjemmeside     

ringsakerkrf.no 



Valgliste for Ringsaker KrF ved  

kommunestyrevalget 2019 

 

1. Oluf Maurud     Brumunddal  1958 

2. Inger Marie Ringsbu   Mesnali   1977 

3. Peder Hodøl     Furnes    1958 

4. Marit Stave     Mesnali   1987 

5. Kjell Håkon Salicath   Brumunddal  1948 

6. Anne-Grethe Sølvsberg  Nes H.    1947 

7. Per  Lunde      Furnes    1947 

8. Solfrid Marthinsen   Furnes    1964 

9. Ingolf Nossen     Moelv    1951 

10. Reidun Ribsskog Sørlien  Brumunddal  1944 

11. Thor Kristian Ringsbu   Mesnali   1976 

12.  Thomas Øverby    Brumunddal  1977 

13. Gunhild Midtvold Iversen  Brumunddal  1959 

14. Øyvind Lorentzen    Nes H.    1965 

15. Vemund Brekke Skard  Brumunddal  1981 

16. Inger-Lise Westvand   Brumunddal  1945 

17. Arne Sølvsberg    Nes H.    1941 

18. Eva Ormåsen     Brumunddal  1947 

19. Øyvind Håland    Brumunddal  1952 

20. Bjarte Rydland    Brumunddal  1972 

 


