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Terje Møkjåland
1. kandidat  Alder: 43 år  Yrke: Bonde/skogbrukslærer KVS Bygland  Bosted: Møkjåland

 KrF mener fortsatt det er                                               
nødvendig for Iveland å                                        
være egen kommune            
– for å sikre videre utvikling  
i bygda vår

• Økonomi og stadig nye oppgaver og  
 krav til kommunen gjør det vanskelig,  
 men ikke umulig

• Ved å bli flere innbyggere kan vi bedre  
 økonomien

• Nye oppgaver og krav kan vi møte ved  
 samarbeid over  kommunegrensene 

Mitt        brenner for å:

• Sørge for byggeklare, attraktive   
 tomter på Skaiå og Birketveit

• Støtte stedsutviklingstiltak på   
 Vatnestrøm

• Være opptatt av at avgiftsnivået i   
 Iveland ikke blir høyere enn i   
 nabokommunene

• Bruke startlån og andre virkemidler  
 for å få nye innbyggere 

• Være med på tiltak som kan   
 opprettholde arbeidsplasser i jord-  
 og skogbruk

• Si nei til vindkraftutbygging i   
 Iveland



TRYGG I ALLE LIVSFASER

Sidsel Frafjord, 2. kandidat, vil: 

• At kommunen skal inkludere og   
 møte innbyggerne i de ulike   
 livsfasene, uavhengig av funksjonsevne

• Ha trygge og gode barnehager

• Ha en best mulig skole, med kvalitet,  
 mestring og trivsel

• Ha god kvalitet i helse-, pleie- og   
 omsorgstjenesten, med kapasitet til  
 å dekke de ulike behov

KRF = FAMILIEPARTIET

Tor Håkon Thomassen, 3. kandidat, vil: 

• Styrke familien, - ikke styre den

• Ha et fleksibelt barnehagetilbud som  
 gir familiene valgmuligheter som   
 passer dem

• Beholde skolene på Vatnestrøm og  
 på Birketveit

• Sikre barnehagen på Vatnestrøm

• Gjennomføre nybygg/oppgradering  
 av barnehagen på Skaiå, slik at   
 nærmeste barnehage har nok plasser

IVELAND KRF – VALGLISTE
1. Terje Møkjåland, 43 år 

2. Sidsel Frafjord, 53 år 

3. Tor Håkon Thomassen, 26 år

4. Sondre Birkeland, 32 år

5. Runar Røinås, 29 år

6. Geir Låtveit, 46 år

7. Heidi Margrete Øina, 51 år

8. Øystein Solli, 48 år

9. Karl Inge Thomassen, 54 år 
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Janne Nystøl (50 år) 

Tore Askildsen (62 år) 

Kjetil Glimsdal (58 år) 

Rune André Sørtveit Frustøl 
(30 år) 

Jon-Olav Strand (60 år) 

Irene Solli (48 år) 

Ingunn Fjærbu Roppestad 
(50 år) 

Bjørn Ropstad (61 år) 

Inger Lise Hillestad Aasen 
(40 år) 

Turid Torland Håland (53 år) 

Agder KrFs 
fylkestingskandidater
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