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Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 
13. og 14. september. I Marker har 16–17-åringene stemmerett.
– Ungdommene i Marker er engasjerte, og de fleste vil bruke stemme-
retten, sier denne gjengen fra UKH. Fra toppen og ned: Mia Funderud
Sælen, Thea Marie Bakker, Håvard Kristiansen, Jonathan Nythe Nilsen
og Martin Muskaug. Her sammen med UKH-sjef Lars Johansson og
kultursjef Else Marit Svendsen. Hele denne utgaven av Avisa Grenseland
er viet kommunevalget i Marker.

Viktig valg i Marker

VALG- 
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Et svært viktig valg

Ungdommen kan avgjøre

For en journalist som har virket tett på 
det politiske miljøet i Halden i flere tiår, 

er det den rene og skjære idyllen å komme i 
nærkontakt med lokalpolitikken i Marker. 
Her har politikerne folkeskikk, stor respekt 
for hverandre og et felles mål om å gjøre 
Marker til et enda bedre sted å være. Poli
tikerne er hyggelige, flinke til å finne gode 
løsninger, og de gjør et stort og uegennyttig 
arbeid, uten tanke på egen vinning. Det er 
kjærligheten til Marker og innbyggerne som 
er drivkraften.

Men nå er det valg, og i valgkampen 
kommer uenighetene til overflaten. 

Tonen spisses, og det hører med at politiske 

motstandere skal «få så hatten passer». 
Avisa Grenselands redaktør har hatt en 
inngående prat med alle listetoppene. Selv 
om fem av seks helt klart ønsker et «regi
meskifte», foregår argumentasjonen i svært 
siviliserte former. Her er ingen slag under 
beltestedet. Her er ingen stygge person
karakteristikker.

Markers innbyggere skal vite at deres 
stemme kan bli avgjørende. Det er 

klare forskjeller på hvilken medisin parti
ene har for å løse problemene med en dårlig 
kommuneøkonomi. Det er store forskjeller i 
synet på kommunesammenslåing. Men det 
er også stor enighet om at Marker er en flott 

kommune, med flotte og flinke mennesker. 
Potensialet er stort, og alle politikerne har 
ett overordnet mål: Marker skal ta vare på 
alt det gode man har, og Marker skal bli 
enda bedre i fremtiden. Alene eller som en 
del av en større kommune.

Lokalpolitikerne i Marker er uenige om 
hvordan målene skal nås. Da gjenstår det 

å se hva Markers innbyggere mener. Hvem 
de mener er best egnet til å styre skuta inn 
i fremtiden. Makten ligger i velgernes hen
der. Det er stemmefordelingen som avgjør 
hvilken vei Marker skal ta.

Marker er en av tjue norske kommuner 
som er med i prøveprosjektet der 

1617åringene har stemmerett. Våre lokale 
ungdommer har på ulikt vis markert seg 
sterkt, gjennom målrettet ungdomsarbeid, 
UKH, skolen, MOT og frivillige lag og foren
inger. I Marker er ungdommene positive, de 
er sammensveiset, og de tar vare på hver

andre. De engasjerer seg i det som skjer, og 
de har klare ønsker. Derfor er ungdommen 
i Marker en maktfaktor som politikerne må 
ta på alvor.

Dersom alle Markers ungdommer bruker 
stemmeretten, kan de meget vel av

gjøre hele valget. En besnærende tanke som 

burde få alle unge mennesker i Marker til å 
valfarte til valglokalet.

Det er lett å vite om du er gammel nok til 
å stemme: Er du født i forrige årtusen – 

altså fødselstall som begynner på 19 – da har 
du stemmerett.

Marker
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Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen (A)
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Det er ikke alle som kan eller vil avlegge stemme i 
stemmelokalet på i rådhuset valgdagen. Kommunen 
har en ordning for dem dette gjelder.

Ordningen med forhåndsstemming i biblioteket 
benyttes av en del velgere. Men for noen kan også 
den muligheten by på problemer. Marker kommune 
har derfor en ordning hvor folk kan avlegge stemme 
hjemme. Dette gjelder først og fremst velgere som av 
fysiske årsaker ikke kan komme seg til valglokalet.

– Fristen for å søke om dette er 9. september, 
sier Vidar Kasbo, valgansvarlig i kommunen.

– Det kan skje ved søknad eller ved å ringe tele-
fon 452 97 106. Da avtaler vi hvor og når stemme 
kan avlegges. Vi reiser hjem til den det gjelder, og 
der får vedkommende samme mulighet som i valg-
lokalet. Samtlige lister, hemmelig valg, stempel og 
valgsedlene i valgurnen, sier Kasbo. 

Valg på Marker  
Bo- og Service
Torsdag 10. september fra klokka 10 
til 12 kan det avlegges forhåndsstem-
me på Marker Bo- og Service. Der vil 
kommunens valgfunksjonærer være 
på plass for å gi veiledning og se til at 
alt foregår på riktig måte.

HJELP TIL Å FÅ AVLAGT STEMME
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I fjor feiret kommunen at det var 
femti år siden Rødenes kommune 
og Øymark kommune slo seg 
sammen og dannet Marker kom
mune. Nå kan også Marker bli en 
del av en storkommune.

Økonomi
De seks partiene som stiller liste 

ved årets valg i Marker, er alle enige 
om at kommuneøkonomien må bli 
bedre. Men de har ulike løsninger 
på hvordan det skal skje. Blant 
de seks partiene finner vi alt fra 
ønske om å bestå som egen kom
mune til det andre ytterpunktet; én 
stor indrekommune med Askim 
som «hovedstad». Mellom disse 
ytterpunktene finnes det andre 
varianter. De fleste partiene er åpne 

Årets kommunevalg kan bli det siste for et selvstendig Marker. Kommunereformen 
er i gang, og Marker er i dialog med naboene i vest. Det kommende valget kan bli 
avgjørende, for det er delte meninger om hva som er best for Marker.

Hvilken retning er best for Marker?

Dette skiltet i Ørje vitner om at Marker har et rikt kulturliv, mange serviceinstitusjoner og et hyggelig sentrum.  
Det kommende kommunevalget vil i stor grad avgjøre om fremtiden skal styres fra Marker rådhus eller fra et rådhus  
i en storkommune i Indre Østfold. Velgerne må bruke stemmeretten for å fortelle politikerne hvilken vei de bør gå  
for å opprettholde tilbudene og utvikle lokalsamfunnet Marker. 

Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160 

Transport hvis ønskelig

Subus, singel, pukk og maskinkult

StøpegruS
Mure-/puSSeSand
KabelgruS

HaveSingel-natur
FyllStein
FyllMaSSe

Klippekroken
STORGATA 46, ØRJE

Anita         Marit         Ida

Vi ønsker vår nye frisør 
velkommen!

Ida Hellgren
• har jobbet 8 år som frisør
• er oppvokst i Rødenes og bor på Ørje
• starter opp 1. september
• leier stol hos Klippekroken

 Klippekroken Anita 69 81 11 54
  Marit   924 86 302
  Ida   932 46 699

for dialog med nabokommunene 
og grundige forhandlinger.

Vil det beste
Alle partiene vil det beste for Mar
ker, men hva som er best – se det 
kan bare tiden vise. Men om kort 
tid er det valg, og valgresultatet vil 
påvirke prosessen; få den til å skyte 
fart i retning av en storkommune, 
eller bremse opp og kanskje bidra 

til at det blir kommunevalg i et 
selvstendig Marker også i 2019. 
Alle Markers innbyggere skal vite 
at deres stemme kan bli avgjøren
de. Derfor er årets kommunevalg 
viktigere enn noen gang.
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1. Ta stemmesedlene du vil bruke: En 
for kommunestyrevalget og en for 
fylkestingsvalget.

2. Gjør eventuelle endringer på 
stemmesedlene. Dersom du ønsker 
å påvirke hvilke kandidater som blir 
valgt, må du gi personstemme til disse 
kandidatene. Det er opp til deg om du 
vil endre på stemmeseddelen ved å gi 
personstemme. (Se egen sak)

3. Brett sammen hver av stemmesed-
lene med partinavnet inn og feltet for 
stempling ut. Da kan ingen se hva du 

Slik stemmer du på valgdagen

Det holdes valg på representanter til 
kommunestyre og fylkestinget søndag 13. 
september og mandag 14. september. Marker 
rådhus er eneste valglokale i Marker.

Stemmeseddelen avgjør hvilket par-
ti eller gruppe du stemmer på. Der-
som du ønsker å påvirke hvilke 
kandidater som blir valgt, må du 
gi personstemmer til disse. Dette 
er noe du kan gjøre, men du må 
ikke. Det er opp til deg om du vil 
endre på stemmeseddelen ved å gi 
personstemme. Du kan gi så mange 
personstemmer som du ønsker.

Kommunevalget
Sett et kryss i ruten ved navnet til 
kandidaten eller kandidatene du vil 
stemme på.

Dersom navnet til noen av kan-
didatene står med uthevet skrift, 
betyr det at partiet har prioritert 
dem foran de andre kandidatene. 
Du kan gi personstemmer til kandi-
dater med uthevet skrift på samme 
måte som til de andre kandidatene.

25 prosent tillegg
Kandidater med uthevet skrift får 

Stemmested: Marker rådhus
      Søndag   13. september kl. 14–18 
      Mandag 14. september kl. 08–20

Marker rådhus er eneste valglokale i Marker kommune. Det er to valg-
dager: søndag 13. og mandag 14. september. Foto: Øyvind Ottersen

   1. 

   3. 

   4. 

   5. 

Forhåndsstemme
Dersom du ikke kan eller ikke ønsker å avlegge stemme på 
valgdagen(e), er det mulig å avlegge forhåndsstemme. Det kan 
gjøres i Marker bibliotek frem til 11. september kl. 15.

Har du stemmerett?
Du må ha stemmerett for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget. Marker er en av tjue forsøkskommuner, den eneste i Østfold, 
med stemmerett for 16–17-åringer.

Disse har stemmerett i Marker:
•  Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2015 og som 

er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
•  Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 16 år innen utgangen av 

2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
•  Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 

2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre 
siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Dersom du er usikker 
på om du står i manntallet, kan du sjekke det ved å kontakte Servicetorget 
i Marker kommune.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

På valgdagen må du stemme i 
den kommunen du er manntalls
ført. Det vil si den kommunen 
du er registrert som bosatt den 
30. juni 2015. Dersom du har flyt
tet etter 30. juni, står du innført 
i manntallet i den kommunen 
du har flyttet fra, selv om du har 
meldt flytting.

Husk legitimasjon
Du må ta med deg legitimasjon. 
Det er ikke nødvendig med valg
kort, men det forenkler valg
funksjonærenes arbeid dersom 
du tar det med, og det vil også gå 
raskere for deg å stemme.

Trenger du veiledning el
ler hjelp i valglokalet, kan du 
henvende deg til en av valgfunk
sjonærene.

stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt 
eller annet omslag fordi stemmesed-
lene skal stemples.

4. Gå til en valgfunksjonær og få et 
stempel på utsiden av stemmesedlene. 
Stemmesedlene må ha stempel for å 
bli godkjent.

5. Legg de stemplede stemmesedlene i 
valgurnen.

Husk at alle stemmesedlene må 
stemples!

Slik stemmer du

Slik gir du  personstemme
et stemmetillegg, enten velgerne 
gir dem personstemmer eller 
ikke. Stemmetillegget tilsvarer 25 
prosent av den samlede mengden 
av stemmer som kommer listen til 
gode. Det vil si at dersom listen får 
100 stemmer, får kandidater med 
uthevet skrift 25 personstemmer.

Gir du en personstemme til en 
kandidat med uthevet skrift, får 
kandidaten én personstemme fra 
deg og i tillegg får kandidaten 
stemmetillegget.

Du kan også gi personstemme 
til kandidater som står på andre 
partilister. Disse føres opp i et eget 
felt på stemmeseddelen.

Fylkestingsvalget
Sett et kryss i ruten ved navnet til 
kandidatene du vil stemme på. Du 
kan gi personstemme til så mange 
kandidater du vil.

Foto: Siri M. Dalnoki
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– Er det realistisk å tro at du kan vippe Kjer-
sti Ordfører av pinnen?

– Ja, absolutt. Høyre har et solid program og 
gode løsninger, ikke minst for økonomien. Jeg 
har lang erfaring fra næringslivet, et godt team 
rundt meg og er ikke i tvil om at jeg har det 
som skal til for å kunne gjøre en god jobb som 
ordfører.

Trenger ny kurs
– I dagens kommunestyre har Høyre tre 
representanter, av totalt 25. Senterpartiet 
har seks. Hvordan skal kabalen gå opp slik 
at Kenneth Sirevåg blir ordfører?

– Mye kan skje i et valg, og jeg håper og tror 
at Høyre vil gjøre et brakvalg. Om de øvrige 
borgerlige partiene også gjør det bra, betyr det 
at Arbeiderpartiet svekkes og den borgerlige 
blokken styrkes. Så er det velgerne som bestem
mer styrkeforholdet på borgerlig side. Det kan 
bety at jeg blir ordfører. Uansett er det viktig at 
Marker får en ny ordfører, en ny kurs og dermed 
muligheten til å få orden på økonomien. Det er 
en forutsetning for at vi skal kunne beholde og 
videreutvikle det flotte lokalsamfunnet vi har. 
Jeg treffer mange kunder i jobbsituasjoner, og 
disse er jo også velgere. Påfallende mange mener 
at Marker trenger et politisk skifte og at 12 år 
med Apstyre er nok.

Mange kvaliteter
I partiprogrammet bruker Høyre ord som 
«bevare» og «beholde» gode tilbud til både 
unge og gamle. Er ikke det en erkjennelse av 
at Arbeiderpartiet tross alt har gjort en god 
jobb?

– Det er gjort mye bra i Marker gjennom 
mange år. Det er derfor det er en god kom
mune å bo i, og det er derfor jeg er blitt så glad 

i  Marker. Uten ildsjelene og den generelle posi
tive holdningen blant innbyggerne hadde ikke 
Marker vært Marker. Vi har mange bra tilbud 
her, jeg nevner blant annet: Bo og servicesenter, 
UKH, kunstgressbane. Det er fortsatt utfor
dringer for å forbedre tilbudene og kvaliteten 
på tjenestene, for eksempel en ny kommunal 
barnehage. Nå er økonomien i Marker svært 
skakkjørt, og Arbeiderpartiet og Kjersti må ta 
mye av skylden. Marker er «konkurs». Vi er på 
Robek-listen. Det virker for meg som om vi er 
i en spiral vi ikke kommer ut av. Marker Høyre 
går ikke med på eiendomsskatt til drift av kom
munen. Vi må se på nye løsninger. Nye ideer og 
bedre løsninger.

Gode løsninger
– Hvilke løsninger har Høyre?

– Kommunens inntekter synker og de står 
ikke i forhold til utgiftene. Vi kan ikke bruke 
penger vi ikke har. Det er liten, om noen økono
misk kontroll per i dag. Marker Høyre vil få på 
plass et økonomisk, politisk sammensatt utvalg, 
som vil jobbe for en full gjennomgang av blant 
annet virksomheter (12 per i dag), driftsutgifter, 
produktivitet, lederansvar, stillingsbeskrivelser 
og det høye sykefraværet i kommunen. Dette 
vil medføre at vi kommer til å måtte ta en del 
tøffe og upopulære avgjørelser underveis. Det 
er det ingen tvil om. I mine øyne er ikke dagens 
ordfører handlekraftig nok. Der hun vegrer seg, 
vil jeg ta avgjørelser, sier Kenneth Sirevåg, som 
selvsagt også vil jobbe for økt innflytting, økte 
inntekter (skatteinntekter), legge mer til rette 
for næring og bedre markedsføring av kommu
nen på utsiden av Østfold. 

– Mye må gjøres for å få Marker på fote igjen. 
Derfor trenger vi et skifte nå.

Rørlegger
Kenneth Sirevåg driver eget rørleggerfirma i 

Marker på det ellevte året. Han er gift, har to 
barn, bor ved Kallak og kommer opprinnelig fra 
Rakkestad. En gladgutt med masse humor og 
krystallklare meninger.

– Tilfeldig at jeg havnet i Marker. Så et 
visningsskilt ved veien. Stakk innom for moro 
skyld, og det endte i huskjøp og etablering. Si
den er det blitt familie, og vi stortrives i Marker. 
En flott kommune med massevis av potensial. 
En fantastisk natur som aldri slutter å fascinere 
meg.

– Hvorfor gikk du inn i politikken?
– Jeg er samfunnsinteressert, frittalende og 

mener mye om det meste. Da følte jeg at det var 
riktig å melde meg til tjeneste. Det blir feil å 
kritisere hvis man ikke er villig til å bidra selv.

Åpen for nabodiskusjon
– Hvor står Kenneth Sirevåg i forhold til 
kommunereformen?

– Jeg vil gjerne være patriot, men er også 
realist. Jeg er ikke motstander av storkommune, 
men det viktigste er at Marker er med i diskusjo
nen med naboene. Jeg forventer reelle og gode 
forhandlinger. Marker skal bli lyttet til. Vi skal 
ikke innlemmes i en storkommune, men i så fall 
bli en likeverdig partner. Jeg er av den typen som 
ikke svarer ja eller nei før jeg vet hva jeg svarer 
på.

– Én kommune i indre?
– Personlig har jeg mest sans for alternativet 

der Marker, Eidsberg Trøgstad og eventuelt 
Rakkestad går sammen. Det viktigste er at vi er 
med diskusjoner og eventuelle forhandlinger, 
slik at vi får gode løsninger i Marker i fremtiden, 
uansett hva utfallet blir.

– Du skryter av Marker og ser et stort po-
tensial i kommunen. Vil Marker bli et enda 
bedre sted å bo dersom Kenneth Sirevåg blir 
ordfører?

– Ja!

Kenneth Sirevåg (42) flyttet ved en ren tilfeldighet til Marker for tretten år siden.  
Det er noe han aldri har angret på. Nå har han meldt seg til tjeneste i politikken.  
Han topper Høyres liste, og ambisjonene er høye: Kenneth vil bli ordfører.

Veldig glad i Marker

Kenneth Sirevåg ble marking for tretten år siden. Et valg han aldri 
har angret på. – Marker er et flott sted. Se bare på naturen her ved 
Båtcafeen, sier han. – Men vi må få en kursendring i politikken. 
Derfor vil jeg bli ordfører.
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Vi treffer Sten Morten Henningsmoen (42) på 
familiens idylliske småbruk i Opsalkroken, så 
langt nord man kan komme i Marker. Med sam
boer og små barn tilbringer han mye av fritiden 
her. Dyrker juletrær og nyter naturen. Det kom
mer godt med, for han har en solid kjørevei til 
jobb; fem mil hver vei til rådhuset i Aremark der 
han er personal og organisasjonsrådgiver.

– En lang og kronglete tittel som beskri-
ver byråkratiet på godt og vondt?

– Det kan du si, sier Sten Morten. Han kan 
kunsten å skifte hatt. Byråkrathatten er på i 
Aremark. Politikerhatten er på i Marker.

– Vanskelig?
– Nei, på ingen måte. Det er derimot nyttig. 

Som politiker, og kanskje ordfører, er det en 
svært god erfaring å ha med seg. Jeg vet hvordan 
administrasjonen tenker og jobber. Det er ikke 
alle politikere som vet det. Eller omvendt, for 
den saks skyld.

Trenger et skifte
Senterpartiet er Markers nest største parti med 
seks representanter i kommunestyret. Det er 
halvparten av hva Arbeiderpartiet har, men også 
like mange som Høyre og KrF til sammen.

– Det burde gjøre deg til en soleklar ord-
førerkandidat?

– Ja, jeg skulle mene det, sier Henningsmoen.
Senterpartiet har en solid posisjon innenfor 

kommunens primærnæringer. Tradisjonene er 
også gode å ha med seg. I mange år styrte partiet 
kommunen, med legendariske Nils Skogstad 
ved roret.

– Hvorfor bør markingene stemme deg 
inn på ordførerkontoret?

– Arbeiderpartiet har gjort mye bra i Marker, 
men de økonomiske problemene kan de ikke 
løpe fra. Jeg ser heller ikke at de har noen trover
dige løsninger å komme med. Marker trenger et 
retningsskifte nå, og jeg mener at Senterpartiet 
har de beste løsningene. Og Senterpartiet me
ner at jeg er den de vil ha til å styre kommunen. 
Det er jeg klar til å gjøre, og jeg har de egenska
pene som trengs.

– Og det er?
– Lang og bred erfaring med ledelse og per

sonalpolitikk. Skal det spares i kommunen, må 
upopulære avgjørelser tas. Det er vanskelig, og 
det må gjøres på en skånsom måte. Ansatte skal 
behandles skikkelig og rettferdig.

Må snu skuta
– Så du varsler oppsigelser hvis du blir ord-
fører?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men vi må få orden 
på økonomien. Det kan by på store utfordrin
ger og upopulære avgjørelser. Vi må redusere 
antall årsverk i kommunen, men det betyr ikke 

nødvendigvis oppsigelser. Budsjettprosessen i 
høst blir viktig. Jeg vil bruke litt tid, men i løpet 
av to år skal vi være ute av Robeklisten. Jeg er 
imot eiendomsskatt, men kan ikke love å fjerne 
den. Men jeg vil skåne bedriftene. Vi kan ikke 
gjøre det vanskeligere for dem som skal skape 
arbeidsplasser og inntekter til kommunen.

Samfunnsengasjert
Sten Morten Henningsmoen er ekte Ørjegutt. 
Bodde de første årene på Mon. Deretter flyttet 
familien til Krogstad. I rask rekkefølge ble det 
Ørje skole, Marker ungdomsskole og Mysen 
videregående. Så dro han til Missouri i USA som 
utvekslingsstudent.

– En flott opplevelse jeg ikke ville vært 
foruten, skyter han inn.

– Var russ i ’93, dro i militæret i Troms og 
hadde et fint år i Sørreisa. Deretter filosofistu
dier i Bergen. Fortsatte studiene i Oslo; sosio
logi, historie og filosofi. Han ble IT-ansvarlig på 
fakultetet, og etter noen år ble han tillitsvalgt 
og hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemanns
lag ved Universitetet i Oslo. Han jobbet tett på 
ledelsen ved UiO. Som hovedtillitsvalgt fikk 
Henningsmoen et godt innblikk i hva som skjer 
på Stortinget og i departementene. Og han 
deltok i debatter.

– Årene i Oslo ga meg verdifull erfaring og 
nyttige kontakter.

Sten Morten Henningsmoen flyttet tilbake til 
Ørje og fikk jobb i Trøgstad der han jobbet med 
å utvikle Trøgstad-modellen, et treårig prosjekt 
innenfor barne og ungdomsarbeid.

– Så kjøpte vi småbruket i Opsalkroken. I 2013 
ble det ledig en spennende og utfordrende jobb 
i Aremark kommune. Den fikk jeg, og der er jeg 
nå.

– Enn så lenge, for snart er du ordfører i 
hjemkommunen?

– Det håper jeg. Ikke for å slippe jobben i 

Aremark, for den trives jeg i. Men jeg har sagt 
ja til å toppe Senterpartiets liste, og det betyr at 
jeg ønsker å bli ordfører. Jeg tror jeg har det som 
skal til for å gjøre Marker bedre, sier han.

Kommunereformen
– Hvor står du i forhold til kommunerefor-
men?

– Dette er en vanskelig sak. Jeg har utredet 
saken for Aremark kommune. Da ser jeg saken 
fra en litt annen side. Som politiker drar jeg 
nytte av det. Jeg ser at Marker har utfordringer, 
men noe entydig svar har jeg ikke. Marker Sp 
ønsker at Marker skal kunne fortsette som egen 
kommune, men vi må gjøre en grundig jobb før 
vi kan si hva som vil være best for Marker.

– Et typisk politikersvar?
– Det kan du kanskje si, men jeg vil være 

seriøs og grundig. Det finnes ikke noe klart svar 
på hva som er best i denne saken.

– Andre saker «ordfører Henningsmoen» 
vil gjennomføre?

– Jeg vil utvikle Ørje sentrum med kommu
nen som aktiv medspiller. Jeg vil at kollektivtra
fikken skal bli vesentlig bedre for oss i Marker. 
Jeg vil ha bredbåndsutbygging i hele kommu
nen. Det er avgjørende hvis vi ønsker nyetab-
leringer. Jeg vil satse ekstra på forebyggende 
arbeid og gode fritidstilbud for barn og unge.

Fyldig partiprogram
Sten Morten Henningsmoen er hjernen bak 
Senterpartiets valgprogram. Det er uten side
stykke det fyldigste og grundigste vi noen gang 
har sett.

– Du mener åpenbart alvor når du sikter 
deg inn på ordførerstolen?

– Helt klart ja. Vi leker ikke politikk. Vi har 
alvorlige hensikter og de beste løsningene. Jeg 
håper at velgerne ser det og legger «riktig» stem
meseddel i valgurnen.

Markers neste ordfører 
kan meget vel bli hentet 
fra byråkratenes rekker. 
Senterpartiets Sten Morten 
Henningsmoen er personal- og 
organisasjonsrådgiver. Men 
han har også vært fagfore-
ningsleder. Dessuten er han 
juletreprodusent, småbruker og 
innfødt Ørje-gutt.

Sten Morten vil ta styringen

Sten Morten Henningsmoen har politisk erfaring fra fagforeningsarbeid i Oslo og lokalpolitikk i Marker. Han 
er dessuten godt kjent med administrativt arbeid. Til daglig er han personal- og organisasjonsrådgiver i 
Aremark kommune. – Min lange erfaring innenfor relevante områder gjør meg trygg på at jeg kan bli en god 
ordfører for Marker, sier han.
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Kjersti Nythe Nilsen tok midt i inneværende 
valgperiode over ordførerstolen, til både egen 
og andres overraskelse. For en slik ambisjon 
hadde hun aldri hatt. Men Kjersti tok utfordrin
gen. Med stor entusiasme, masse godt humør, 
og ikke minst med solide kunnskaper og bein i 
nesa har hun stått på sent og tidlig for lokalsam
funnet hun er så glad i.

– Det har vært utrolig morsomt og spennende 
å være ordfører. Faktisk så morsomt at jeg aldri 
var i tvil om å si ja til å være Arbeiderpartiets 
toppkandidat.

– Seks partier stiller liste i Marker. Fem av 
dem sier at de vil ha et skifte. Det er Kjersti 
mot resten. Er det tyngende for deg?

– Nei, slett ikke. Det betyr at det er en spen
nende valgkamp med fokus på både saker og 
personer. For meg som ordfører er det viktig 
at folk bruker stemmeretten. Jeg håper på en 
kjempe stor valgdeltakelse. Det vil vise omverde
nen at folk i Marker er opptatt av hvordan kom
munen skal se ut i fremtiden. Og selvsagt håper 
jeg at Arbeiderpartiet vinner valget!

Økonomi
– Det er ingen hemmelighet at Markers 

økonomi er skral. Er du og Ap de rette til å få 
orden på økonomien?

– Vi mener helt klart at vi har de beste løsnin
gene. Det er mange årsaker til en svak økonomi. 
Det som er viktig for oss, er å finne gode løsnin
ger. Eiendomsskatt er et nødvendig onde. Den 
skal løse problemene på kort sikt. Så vil vi bygge 
opp reserver og fond. Eiendomsskatt skal ikke 
brukes til drift, og den bør fjernes når økono
mien igjen er solid.

– Flere tiltak?
– Vi er godt i gang med å gjennomgå kom

munens drift. Vi må spare og effektivisere. Det 
kan være tøft, men det er nødvendig. Vi stil
ler strenge krav til administrasjonen, slik at 
politikerne får bedre oversikt og dermed større 
muligheter til å sette inn riktige tiltak.

– Jeg vil også at økt tilflytting og aktivitet skal 
bidra til større inntekter. Spesielt må vi få til 
noe med 100-metersonen mot vassdraget. Det 
er altfor sterke begrensninger på bruken av vår 
største naturressurs.

Egen kommune?
– Hvis du blir gjenvalgt som ordfører, blir du 
da Markers siste ordfører?

– Kommunereformen er en vanskelig sak. 
Vi har gjort et grundig arbeid, og vi har hatt 

sam taler med våre naboer. Det er fordeler og 
ulemper med å stå alene. I Arbeiderpartiet har 
vi fokus på å gjøre det beste for Marker, men det 
er ikke så lett å si hva det er. Personlig er jeg ikke 
veldig glad i tanken om én stor indrekommune. 
Jeg mener at Marker har kvaliteter nok til å 
være en egen kommune og heller videreutvikle 
det gode samarbeidet vi har med andre. Nest 
beste løsning er å gå sammen med Eidsberg og 
Trøgstad. Men alt avhenger av økonomien og 
fremtidig modell for statlige overføringer.

Godt lokalsamfunn
– Alle partiene mener at Marker er en god 
kommune å bo i. Fin natur, mye kultur, 
solid ungdomsarbeid. Hvor mye av æren for 
dette tar du og Arbeiderpartiet?

– Arbeiderpartiet har styrt kommunen i 
mange år og har således mye av æren. Men et 
godt lokalsamfunn bygges ikke av én aktør. Det 
er et godt politisk miljø i Marker, og vi har de 
samme overordnede mål. Vi har mange dyk
tige frivillige, og folk drar lasset sammen. Vi 
har lyktes med mye, men fortsatt er det mange 
utfordringer. Jeg mener naturligvis at Arbei
derpartiet, med meg som ordfører, kan tilby de 
beste løsningene på hvordan Marker skal utvikle 
seg i årene fremover, sier Kjersti Nythe Nilsen.

Kjersti Nythe Nilsen tok over som Markers ordfører da Stein Erik Lauvås ble valgt 
inn på Stortinget. Kjersti har markert seg positivt både i og utenfor kommunen.  
– Jeg vil svært gjerne fortsette som Markers ordfører i fire nye år, sier hun.

Håper og tror på gjenvalg
Kjersti Nythe Nilsen hjemme ved Øymarksjøens bredd. Arbeiderpartiets ordførerkandidat har glimt i 
øyet og masse humor. Hun er svært opptatt av at alle i Marker skal ha det godt. – Veldig spennende å være 
ordfører. Jeg tar mer enn gjerne fire nye år, sier hun.
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Vi treffer en blid, jordnær, trivelig og langt over 
gjennomsnittet sommerbrun Finn Labråten 
(45) i idylliske omgivelser ved Gjølsjøen. Der, 
i barndomshjemmet, bor Kristelig Folkepartis 
toppkandidat med kone og for tiden to halv
voksne sønner. Tredjemann studerer i Australia.

– Snekker. Jobber ute. Mye sol, sier vi.
– Joda, fint å jobbe ute om sommeren, sier 

Finn, men unnskylder brunfargen med at han 
har jukset litt.

– Jeg jobbet frivillig for Sjømannskirken på 
Mallorca i sommer, sier han.

Vil bli ordfører
Finn Labråten topper Marker KrFs liste. Det 
betyr at han har ambisjoner om å bli ordfører, og 
han er klar for oppgaven.

– Vi må gjøre noe med økonomien. Marker 
er en god kommune, men vi kan bli enda bedre. 
Kristelig Folkeparti har et godt program med 
gode løsninger.

– KrF har i inneværende periode hatt 
varaordføreren og dermed sørget for at 
Arbeiderpartiet har fått nødvendig støtte. 
Er det vanskelig å kritisere Kjersti Ordfører 
når du sitter litt i glasshus?

– Nei, det er det ikke. Det er gjort mye bra i 
Marker, men vi må løse noen viktige utfordrin
ger. Derfor vil jeg ha et retningsskifte. Men jeg 
er ydmyk overfor velgerne. Valgresultatet avgjør. 
Jeg har ingen problemer med å jobbe sammen 
med Kjersti Nythe Nilsen eller Sten Morten 
Henningsmoen, dersom en av dem skulle bli 
ordfører. Men aller helst vil jeg selvsagt få så 
mange stemmer at KrF kan innta ordfører
kontoret.

Økonomien en hard nøtt
– Hvordan skal Finn Labråten få orden på 
økonomien?

– Det kan ikke Finn Labråten få til alene. Hele 
Marker har det som et mål. Men vi er uenig om 
veien dit. Jeg vil gjennomføre endringer, gjerne 
slå sammen virksomheter. Vi må spare penger 
gjennom bedre organisering, og vi må sørge for 
at rådmannen og hans stab gjennomfører det vi 
har bestemt. Vi må ha et kortsiktig og et lang
siktig perspektiv.

– Marker skal spare seg til bedre øko-
nomi?

– Vi skal også øke inntektene. Det kan vi gjøre 
ved økt hyttebygging og bedre utnyttelse av 
områdene langs vassdraget. Vi må få tilgang til 
100metersonen. Stora Lee og Haldenvassdraget 
er en ressurs vi må få lov til å bruke.

– Eiendomsskatt?
– Jeg sier ja til eiendomsskatt, men kun for 

å dekke underskudd, rette opp økonomien og 
bygge opp fond. Jeg sier nei til å bruke eien
domsskatt til drift.

– Vi har mange kreative og flinke mennesker 
i Marker. Jeg vil at disse i enda større grad skal 
slippe til for å skape en positivitet som både vil 
bedre økonomien og samtidig gjøre Marker til et 
enda bedre sted å bo.

Mye bra i Marker
– Ingen svartmaling?

– Slett ikke. Marker er en god kommune. Vi 
har en bra skole, en god eldreomsorg og flinke 
ungdommer. Men vi kan ikke ta det for gitt at 
det skal fortsette slik. Jeg ønsker å drive kom
munen slik at alt det positive kan beholdes og 
videre utvikles. Jeg vil ha en kommunal barne
hage i sentrum. Tror det er best for Marker. Jeg 
vil gjøre Ørje til et enda vakrere og hyggeligere 
sted. Jeg vil at barn og ungdom skal ha en god 
oppvekst. Det har de i dag, men vi kan gjøre 
enda mer.

– Jeg vil at vi skal gjøre livet lettere og bedre for 
flyktninger som er i Marker, eller som kommer 
hit. Vi må få til et akseptabelt kollektivtilbud. Da
gens kollektivtrafikk er ikke akkurat «på stell».

Vil verne om søndagen
– Du er imot søndagsåpne butikker?

– Ja, men jeg vil heller si det slik: Jeg er FOR 
å beholde søndagen som en annerledesdag. Vi 
mennesker trenger en dag hvor vi kan prioritere 
annerledes. Vi må ikke kjøpe og konsumere for 
enhver pris. Dette handler om respekt for mennes
ker. At Rema 1000 har åpent noen timer på søndag 
er ikke det store problemet. Jeg vil derimot ikke at 
søndagen skal bli som alle andre dager. Det vil bety 
store belastninger på folks familieliv; muligheten 
for positive aktiviteter med barna og mye annet vi 
ønsker å gjøre for å lade batteriene.

Egen kommune?
– Ditt syn på kommunereformen? Sammen-
slutning eller egen kommune?

– Jeg vil ha det som er best for Marker. Vi må 
være med på forhandlingene. Så må alle avtaler 
på bordet. Deretter kan vi ta en avgjørelse.

– Én indrekommune?
– Skal det være én kommune, skal det være 

en ny storkommune med likeverdige partnere. 
Men tiden får vise hvordan det blir. Jeg vil uan
sett gå for det som er best for Marker.

Tre år i USA
Finn Labråten har bedehusbakgrunn og leg
ger ikke skjul på at hans kristne tro er viktig for 
ham. Men i denne sammenheng er det politikk 
og Markers ve og vel det handler om. Hans 
holdninger til sine medmennesker og hans 
livserfaring vil han gjerne bruke til Markers 
beste. Da bytter han gjerne ut hammeren med 
ordførerklubba.

– Vi var tre år i USA, sier Finn, for å forklare 
litt nærmere om livserfaringen.

– Da barna var sju, ti og tretten, det var i 
2006, reiste familien til Houston i Texas. Jeg 
jobbet for Sjømannskirken. Tre spennende år, 
og hele familien har hatt stor nytte av det vi 
lærte og opplevde. Erfaringer vi tar med oss 
videre i livet.

– Hvordan dukket den politiske interes-
sen opp?

– Min farfar Enok satt i kommunestyret for 
Arbeiderpartiet. Min far Odd var i kommune
styret for KrF. Min eldre bror Tore represen
terte KrF i kommunestyret, og nå har jeg fulgt 
i samme fotspor. KrF er helt naturlig for meg, 
og politikk handler om mennesker. Jeg er glad 
i mennesker og ønsker å bidra til at alle får det 
som godt som mulig.

«Menneskeverd i sentrum» er 
Kristelig Folkepartis slagord. 
Ordførerkandidat Finn 
Labråten stiller seg fullt og 
helt bak det. – Jeg vil at vi skal 
se hvert enkelt menneske og 
deres behov. Alle skal ha det 
godt i Marker. Politikk dreier 
seg om å få det til.

– Alle skal ha det godt i Marker

Finn Labråten er en hyggelig, jordnær og men-
neskekjær person. Men KrFs ordførerkandi-
dat har bein i nesa og har klare meninger om 
hvordan han vil gjøre Marker enda bedre – om 
velgerne gir ham det nødvendige mandatet. 
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Harald Forsberg (35) er fra Fredrikstad. Vokste 
opp på Torsnes. Helt ukjent med landsbygda er 
han derfor ikke. I 2009 flyttet han til Marker. 
Kona Sara Helen Larsen Forsberg var for noen år 
siden ungdomspolitiker i Arbeiderpartiet.

– Men ble omvendt av deg?
– Hun ble sikkert påvirket, men ikke om

vendt. Valget tok hun selv, sier Harald, som må 
innrømme at FrP i Marker kan minne litt om et 
familieforetak. For svigerfar Tor Morten Larsen 
har vært drivkraften i etableringen av partiet i 
Marker og sitter i kommunestyret som eneste 
FrPer i dag.

Viktige saker
– Men dette skal handle om deg, listetoppen 
Harald Forsberg. Er du ordførerkandidat?

– Jeg står på toppen. Da er jeg på sett og vis 
ordførerkandidat. Jeg har politiske ambisjoner, 
og jeg er klar for oppgaven som ordfører. Men 
realistisk er det ikke. Da må jeg få «gørmange» 
stemmer! Per dato er FrP for små. Men vi har 
en god politikk og mange viktige saker. For oss 
er det et overordnet mål å få orden på Markers 
økonomi, bedre kollektivtilbud, bedre vei, null 
eiendomsskatt, mopedopplæring i skolen og 
barnehage på Grimsby.

– FrP har én i kommunestyret i dag. Hvor 
mange er det realistisk å få inn etter årets 
valg?

– Vi håper og tror på to–tre.

Alltid FrP-er
– Når og hvorfor ble Fremskrittspartiet ditt 
parti?

– Da jeg fikk stemmerett, bestemte jeg meg 
for å sette meg inn i hva partiene står for. Jeg 
leste nøye alle partiprogrammene og kom frem 
til at FrP passet meg best. Det var på den tiden 
Carl I. Hagen var sentral, og han hadde selvsagt 
også sitt å si.

– Dette var lenge før du ble marking.
– Ja, jeg var bygutt og hadde mine venner i 

Fredrikstad. Vi diskuterte ofte politikk.
Harald Forsberg gikk på barneskole i Tors

nes, deretter Borge ungdomsskole og Fredrik II 
videre gående. Så jobbet han i industrien i Fred
rikstad, postpakking. Han var frilansjournalist i 
Fredrikstadavisa Demokraten i åtte år.

– Det frister å ta journalistikken opp igjen. 
Spesielt motorjournalist kan jeg tenke meg å 
være. Er over gjennomsnittet interessert i bil, 
skyter han inn.

Taxisjåfør
Forsberg kjørte taxi i Fredrikstad og jobbet på 
bensinstasjon. Så traff han Ørje-jenta Sara. Da 
var veien kort til Ørje.

– Det er riktig. Nå bor vi sentralt i Lilleveien 
og trives utmerket. Jeg kjører taxi også her, og 
interessen for politikk økte kraftig etter at jeg 
kom til Ørje. Jeg ble med i Marker FrP fordi jeg 
ønsker å bidra til å gjøre mitt nye hjemsted til et 
enda bedre sted å være. Vi har det godt i Marker, 
men ting kan gjøres bedre.

– Hvordan vil du og FrP påvirke utviklin-

gen i Marker til det bedre?
   – Økonomien er skakkjørt, og vi må sørge 

for at det blir tatt grep. Jeg hører mange lovord, 
men det må tas grep. Vi går stadig over budsjett. 
Strukturen må legges om, og det må effektivise
res.

– Ikke særlig konkret, dette her?
– Kommunen har begynt i feil ende. De små 

og svake, syke, skolen, UKH må betale prisen. 
Jeg vil at pengene skal spares i administrasjo
nen. Der er det mye å hente.

– Økte inntekter?
– Marker scorer høyt som bokommune, men 

lavt på næring. Vi kan øke inntektene ved å få 
enda flere til å flytte hit og samtidig skape flere 
arbeidsplasser. For å få til det må vi ha bedre 
nettilgang, firefelts motorvei og langt bedre kol
lektivtilbud. Her vil vi åpne for private aktører. 
Nærheten til det store utland må også utnyttes 
bedre.

Høyre er nærmest
– Hvem er det mest naturlig for deg å samar-
beide med i kommunestyret?

– Høyre står oss nærmest, men jeg har ikke 
noe problem med Sten Morten Henningsmoen 
(Sp). Har hatt mange konstruktive samtaler 
med ham.

– Hvor står du i forhold til kommunesam-
menslutning?

– Tror det blir vanskelig for Marker å være 
alene. Jeg er mest positiv til en ny kommune 
bestående av Marker, Eidsberg og Trøgstad, mu
ligens også med Rakkestad og/eller Aremark.

Fremskrittspartiets listetopp i Marker er bygutten som fant kjærligheten på bygda. 
Nå er han og kona Sara nummer en og to på partiets liste. – Kommuneøkonomi og 
kollektivtilbud er viktigst for FrP, sier han.

Kollektivtrafikk er viktig

Harald Forsberg er Fremskrittspartiets listetopp i 
Marker. Han er Fredrikstad-gutt som er blitt svært 
glad i Ørje og Marker. – Marker er en fin kommune, 
men vi har mange utfordringer, sier han.
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Venstre stiller egen liste i Marker for første gang. 
For listetopp Glenn Bjerke (51) betyr det noen 
spennende uker før velgerne har sagt sitt. Til 
daglig er han lærer på Marker skole. Han kombi
nerer mer enn gjerne lærerjobben med politisk 
arbeid i kommunens øverste politiske organ.

Ørje-gutt
Glenn Bjerke er født i Sarpsborg, men flyttet 
som 11åring til farens hjemsted Ørje. Med noen 
unntak har han blitt i Marker og ser seg selv som 
en vaskeekte Ørjegutt.

– Jeg gikk på Ørje skole, deretter gymnaset i 
Mysen. Hoppet av etter andre klasse og dro til 
min søster i Nederland fordi jeg var lei skolen 
og samtidig ekstremt opptatt av fotball. Etter et 
halvt år var jeg hjemme igjen. Da ble det mili-
tæret og senere litt av hvert. Var arbeidsledig 
en stund, jobbet på Nor-Tre, Noral og Mobil- 
stasjonen på grensen. I 1986 var jeg i FNstyrken 
i Libanon. Vel hjemme startet jeg firma i video-
bransjen. Så Nye Rytex, som solgte veveutstyr på 
postordre.

Ble lærer
I 1998 bestemte Glenn Bjerke seg for å få seg en 
utdannelse. Startet med voksenopplæring, så 
studiekompetanse på Bjørknes i Oslo før det 
ble fire år på Lærerhøgskolen i Halden. Frem 
til 2008 jobbet han på Eidsberg ungdoms

skole.  Siden har han vært lærer på Marker skole 
der han i hovedsak underviser i samfunnsfag, 
 engelsk og kroppsøving på ungdomstrinnet.

– Hva skjedde med fotballkarrieren?
– Jeg spilte over 400 kamper på Ørjes A-lag 

og var trener i et par sesonger. Noe mer ble det 
ikke. I dag er jeg opptatt av jakt og friluftsliv. Og 
politikk.

Samfunnsinteressert
– Jeg har lest mye siden jeg var liten og har vært 
generelt samfunnsinteressert. Under en løpetur 
i skogen tidlig på 1980tallet ble jeg sjokkert over 
hvordan skogen var hugget ned til det ugjen
kjennelige. Det provoserte meg. Siden har jeg 
vært opptatt av klassisk naturvern.

– Og nå vil du inn i kommunestyret.
– Ja. Zorav Darisiro, han var lærervikar på 

skolen, og jeg diskuterte politikk, og vi ble for 
halvannet år siden enige om å starte Venstre i 
Marker. Etter mye hard jobbing fikk vi stablet 
en liste på beina, og nå er vi klar til å gjøre en 
politisk innsats for Marker.

– Hva oppnår velgerne med å stemme på 
deg og Venstre?

– Vi må få et skifte i Marker. Vi trenger noe 
nytt, og vi trenger noen som ikke ødelegger 
naturen. Jeg er en klar motstander av vindmøller 
i Marker. Og jeg vil at mer av planarbeidet skal 
tilbake til politikerne. I dag bygges det skogsbil
veier over hele kommunen, og tillatelsene gis av 
administrasjonen. Slik skal det ikke være.

Ordfører?
Du er listetopp. Teoretisk kan du bli ordfører?

– Det er i overkant optimistisk, men skulle 
det skje, da er jeg klar.

– Er det realistisk å tro at du blir valgt inn?
– Ja. Jeg tror mange i Marker er opptatt av 

miljøspørsmål. Miljøet trenger en stemme i 
Marker. Med Venstre i kommunestyret skal 
miljøet blitt tatt langt mer på alvor enn det som 
har vært tilfelle frem til nå. Vi ønsker også å 
fokusere på klimatiltak. Gang- og sykkelveier, 
flere ladestasjoner for elbiler, fornybar energi og 
et renere vassdrag.

– Men altså ikke vindmøller?
– Nei, ikke i Marker. Det koster for mye, øde

legger for mye av naturen og bidrar ikke til å løse 
noen energikrise. For vi har ingen energikrise.

Én indre-kommune
– Bør Marker forbli egen kommune?

– Nei. Det er ikke liv laga. Jeg går for én stor 
indrekommune med Askim som kommune
senter. Et øst-alternativ med Eidsberg, Trøgstad 
og Marker er nest beste alternativ for meg.
– Hvordan vil du rette opp Markers økonomi?
– Først og fremst trenger vi en retningsforand
ring. Vi må ha en omstillingsprosess og se på 
kommunens oppbygging.

– Ikke mye konkret her?
– Jeg tror vi må ha en kommunesammenslut

ning for å få løst Markers økonomiske utfordrin
ger, sier Venstres listetopp Glenn Bjerke.

– Stem på Venstre, og jeg garanterer at miljøet og den flotte naturen i Marker  
skal få en god medspiller. Kommer jeg inn i kommunestyret, skal de andre partiene  
bli tvunget til å tenke mer miljø enn de har gjort til nå, sier Glenn Bjerke.

Vil gi miljøet en stemme

Glenn Bjerke er lærer på Marker skole. Han er topp-
kandidat på Venstres liste til kommunevalget i Marker. 
– Vi vil tale miljøets sak i Marker. Og vi jobber for en 
politisk retningsendring.
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ØYVIND OTTERSEN, TEKST

Kun ett av partiene har en kvinne 
på topp. Det er Arbeiderpartiet, 
som har sittende ordfører Kjersti 
Nythe Nilsen som sin toppkandi
dat.

25 i K-styret
Kommunestyret i Marker har 25 
faste representanter. Sammenset
ningen i dag er femten menn og ti 
kvinner. Kvinnene er fordelt slik: 
Arbeiderpartiet: 5 av 12, Senterpar
tiet: 3 av 6, Høyre: 2 av 3, KrF: 0 av 
3, FrP: 0 av 1. Venstre stilte ikke liste 
ved forrige valg.

Fifty-fifty
De politiske partiene i Marker har 
lagt ned et betydelig arbeid for å få 
kvinnene til å stille på listene. Ikke 
alle har lyktes like godt, men totalt 
sett er det en akseptabel fordeling. 
Senterpartiet er best i klassen og 
eneste parti som har oppnådd 
femti prosent av hvert kjønn, tolv 

menn og tolv kvinner på listen. Sp 
har også en «annenhvergang» 
strategi som nesten holder hele 
veien.

Slik er kvinneandelen på årets 
valglister:

Arbeiderpartiet
Listen består av 27 navn; seksten 
menn og elleve kvinner. Ap har i 
dag tolv representanter i kommu
nestyret, og blant de tolv øverste 
på årets liste finner vi fem kvin
ner, med Kjersti Nythe Nilsen helt 
på topp.

Senterpartiet
Listen består av 24 navn; tolv 
menn og tolv kvinner. Sp har i dag 
seks representanter i kommune
styret, og blant de seks øverste på 
årets liste finner vi tre kvinner, 
med Sylvia Brandsrud på annen
plass.

Høyre
Listen består av 10 navn; seks 

De politiske partiene i Marker har tatt kvinnene på alvor. De fleste 
partiene har en god kvinneandel på sine lister. Men bare ett av partiene 
har en kvinne som ordførerkandidat.

Kvinneandelen på årets valglister 
er gjennomgående god, men Kjersti 
Nythe Nilsen fra Arbeiderpartiet er 
eneste kvinnelige listetopp ved årets 
kommunevalg i Marker. Foto: Øyvind 
Ottersen

menn og fire kvinner. Høyre har i 
dag tre representanter i kommu
nestyret, og blant de tre øverste 
på årets liste finner vi to kvin
ner, med Karen Eg Taraldrud på 
annen plass.

Kristelig Folkeparti
Listen består av 11 navn; seks menn 
og fem kvinner. KrF har i dag tre 
representanter i kommunestyret, 
og blant de tre øverste på årets liste 
finner vi ingen kvinner. Benedikte 
Eugenie Lund Skaug står på plass 
nummer fire.

Fremskrittspartiet
Listen består av 7 navn; fire menn 
og tre kvinner. FrP har i dag en 
representant i kommunestyret, 
og øverst på årets liste finner vi en 
mann. SaraHelen Larsen Forsberg 
står på annenplass.

Venstre
Listen består av 7 navn; fem menn 
og to kvinner. Venstre har i dag 
ingen representanter i kommune
styret. Ingen kvinner er på de tre 
øverste plassene på listen. Vigdis 
Eilen SandliØdegaard står som 
nummer fire.

Akseptabel kvinne andel

Hva er hva?
Her er noen begreper det kan være 
nyttig å kjenne til:

Kommunestyret
Kommunestyret er det øverste poli-
tiske organet i Marker. De 25 represen-
tantene i Marker kommunestyre blir 
valgt av kommunens innbyggere. 
Ordføreren leder møtene.

Formannskapet
Formannskapet er nest øverste poli-
tiske organ i Marker og består av ni 
representanter valgt blant kommune-
styrets medlemmer, deriblant ord-
føreren og varaordføreren. Formann-
skapet har ansvar for samordning og 
koordinering av kommunens virksom-
het. Formannskapet skal i henhold 
til kommuneloven, som et minimum, 
behandle forslag til økonomiplan, 
budsjett og skattevedtak. Formann-
skapet kan, så fremt ikke annet er lov-
bestemt, tildeles myndighet i de fleste 
saker. Formannskapets medlemmer 
er også kommunens administrasjons-
utvalg. Ordføreren leder møtene.

Ordfører
Ordføreren er den fremste av de 
folkevalgte i Marker og møteleder for 
kommunestyret. Ordføreren velges 
blant og av de folkevalgte. Ordføreren 
er kommunens øverste politiske leder.

Slik er 
politikken  
i Marker 
organisert
Kommunestyret i Marker har 25 
faste medlemmer og er kommu-
nens øverste myndighet. Kommu-
nestyret bestemmer hvilke råd og 
utvalg kommunen skal ha.

Formannskapet består av ni faste 
medlemmer som også er adminis-
trasjonsutvalg.

Administrasjonsutvalget behand-
ler saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeids-
giver og de ansatte. Adminis-
trasjonsutvalget består også av 
representanter fra arbeidstakeror-
ganisasjonene.

To hovedutvalg har ansvar for 
sine respektive områder. De to 
hovedutvalgene, oppvekst og om-
sorgsutvalget og plan og miljøut-
valget, har hver ni medlemmer.

Andre utvalg, nemnder og råd i 
Marker er arbeids miljø utvalget, 
kontrollutvalget, klagenemnda, 
eldrerådet, ungdomsrådet, vilt-
nemnda og dyrevernsnemnda.

Varaordfører
Varaordføreren er ordførerens stedfor-
treder og velges på samme måte som 
ordføreren.

Hovedutvalg
Hovedutvalg er faste politiske utvalg 
som styres etter formannskaps-
modellen. Det vil si at sammenset-
ningen avspeiler partienes styrkefor-
hold i kommunestyret. Hovedutvalg 
har avgjørelsesmyndighet på sine 
saksfelt delegert fra kommunestyret 
og innstillingsmyndighet i saker der 
avgjørelses myndighet ikke er delegert.

Godtgjørelse
Ordføreren i Marker har full stilling. 
Godtgjørelser til varaordfører, øvrige 

Nyttig å vite om kommune og politikk

POLITIKERNE MØTER VELGERNE
Alle de politiske partiene i Marker stiller seg til 
rådighet for velgerne med markeringer og stands i 
sentrum. Det skjer to ganger til før valget.

Lørdag 5. september er partiene på Trekanten fra 
klokka 10 til klokka 14.
Lørdag 12. september er partiene på Torget, også  
det fra klokka 10 til klokka 14.

politikere, utvalgsledere og utvalgs-
medlemmer beregnes ut i fra ulike 
prosentsatser av ordførers lønn. På 
kommunens hjemmeside ligger alle 
opplysninger om politikernes godt-
gjørelser.

Rådmann
Rådmannen i Marker er den øverste 
administrative lederen i kommunen. 
Rådmannen er ikke politiker. Råd-
mannens kontakt med det politiske 
miljøet skal formelt sett gå gjennom 
ordføreren. Rådmannen er ansvar-
lig for å forberede saker for politisk 
behandling, og han er ansvarlig for 
å utføre de oppgavene politikerne 
pålegger ham.
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til veivalg inn i fremtiden bli lyttet til. Det handler 
ikke bare om fritidstilbud for de unge. Det handler 
om deres og resten av samfunnets fremtid.

Lokalt har ungdommen flere utfordringer. 
Den største synes å være kollektivtrafikken – el
ler rettere – det manglende kollektivtrafikktil
budet. De fleste ungdommene i nevnte alder går 
på skole i Mysen eller Askim. De slutter på ulike 
tider, og det skaper problemer når de skal hjem. 
For ikke å snakke om mulighetene til å være 
sammen med venner etter skoletid. Det er umu
lig å ta seg hjem til Marker på kollektivt vis. De 
lokalpolitikerne som vil sanke ungdomsstem
mer i Marker, bør komme opp med troverdige 
løsninger for kollektivtrafikken.

Ungdommen i Marker er en 
maktfaktor som lokalpoliti-

kerne må lytte til og ta på alvor. 
For i Marker har 16–17-åringene 

stemmerett. Og den retten vil 
de bruke.

Ungdommen er Markers fremtid
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

Marker kommune har i mange år satset på 
ungdom. Ungdommens Kulturhus er kåret til 
Norges beste fritidsklubb. Kreative ledere gir 
av hele seg for å skape noe positivt. Det har de 
lyktes med, og ungdommene strømmer til. Tjue 
kommuner i Norge er med i et prøveprosjekt 
med stemmerett til 1617åringer. Marker er 
med, som eneste Østfold-kommune.

Mange utfordringer
Dagens unge har mange utfordringer. Eldrebølgen, 
som skyller over verden, vil kreve mye av dem som 
er unge i dag. Derfor må de unges ønsker og forslag 

Denne gjengen med 16-17-åringer i Marker sier 
alle at de skal stemme ved årets kommunevalg.  
Det må politikerne merke seg, for herfra kommer 
det 29 stemmesedler. Og alle sammen har venner 
og bekjente som forhåpentligvis også vil stemme.
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skal «grilles», og kvelden kan få betydning for 
valgutfallet. For å lokke flest mulig ungdommer 
til møtet, frister UKH-general Lars Johansson 
med gratis mat, og alle som kommer er med i 
trekningen av en Ipad mini.

Politikk gjelder alle
«Jeg bryr meg ikke om politikk». Hvem har 
ikke hørt dette utsagnet? Både fra ungdom og 
voksne. Men det er feil. Alle bryr seg om poli
tikk, men de kaller det kanskje ikke politikk.

Lokalpolitikk, som årets valg dreier seg 
om, handler om alt som skjer eller ikke skjer i 
Marker. Hull i asfalten, mat eller ikke på UKH, 
frisk luft eller ikke på Marker Bo- og Service, 
gode lærere, dårlige lærere, stelt eller ustelt 
gressplen ved rådhuset. Alt dette og alt annet 
er politikk.

– Synes du skaterampen ved rådhuset er 
fin?

– Ja, kjempefin, svarte den unge jenta vi 

Ungdommen er Markers fremtid
snakket med. Hun bedyret at politikk ikke var 
hennes greie.

– Skaterampen kostet en halv million, 
eller noe sånt. Hvem i Marker bør få en halv 
million mindre. Dette er prioriteringer. Sier 
man ja til noe, må det bli nei til noe annet. 
Det er politikk. Derfor må du bruke stem-
meretten.

– Det har du jammen rett i, svarte hun.

Politikermøte på UKH
Torsdag 3. september klokka 18 får Markers 
ungdommer besøk av de politiske partiene. 
Møtet finner sted på UKH, og der skal ungdom
mene få høre hva partiene står for. Politikerne 

FORSØKSKOMMUNENE
I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved 
kommunestyrevalget. Dette gjelder for kommunene 
Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, 
Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, 
Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, 
Stavanger, Tysfjord og Vadsø.



Derfor er Venstre imot vindkraft i Marker:
Venstre er for grønn energi. Vi ønsker økt satsing på havvindkraft, vind-
møller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. 
Men alle prosjekter må veies mot ulempene – som ikke-reverserbare na-
turinngrep og redusert livskvalitet. Venstre setter folk først.

Kommunen skal  
legge til rette for oss, der vi bor 
Vi vil ha små kommunedeler med egen ledelse innenfor én stor Indre-
kommune. Alle ordningene med Inter-Kommunale Selskaper (IKS) 
må saneres. De daglige tjenestene må nærmere til folk og bli lettere 
tilgjengelige. Spesialkompetansen må samles i enheter som er store nok 
til å yte en forsvarlig tjeneste.

Glenn Bjerke,  
førstekandidat Marker Venstre

Vil du vite mere om Venstre og alle kandidatene, så møt oss på Facebook  
eller klikk deg inn på http://www.venstre.no/lokal/ostfold/marker

Venstre vil 
 • ha kort vei til barnehage og skole. 
 • ha gode barne- og ungdomstilbud i nærmiljøet
 • at eldresenter og hjemmesykepleie er lokalt forankret. 
 • at bygdesentre holdes levende. 

Venstre er det grønne partiet i kommunen

Skal folk ha det godt må naturen ha det godt. Ødelegger vi naturen, så 
ødelegger vi livsgrunnlaget for oss selv og de som kommer etter oss. 
Venstre vil ha en ekspansiv næringspolitikk i kommunen. Men ikke for 
enhver pris. For Venstre er først og fremst for folk.



    1.  FINN HENNING LABRATEN, 1970
    2.  Øystein Jaavall, 1961
    3.  Lars Oscar Sæther, 1981
    4. Benedikte Eugenie Lund Skaug, 1984
    5.  Gunnar Søby, 1948
    6.  Lars Ove Fagerås, 1970
    7.  Mariann Jaavall, 1962
    8.  Arne Jensen, 1936
    9.  Marit Solerød, 1952
10.  Torunn Engsbråten, 1939
11.  Siv Labråten, 1954

Valgliste

OPPVEKST
Marker kommune er kjent for å ha et trygt, sunt 
og godt oppvekstmiljø. Barn og unge er Markers 
fremtid. Derfor vil vi jobbe for:
•  Et godt oppvekstmiljø med blant annet en god 

skole og full barnehagedekning
•  Et godt samarbeid mellom barnehage, skole, 

helsestasjon og kommunens psykiske helsetje-
neste

•  Å jobbe for en ny kommunal barnehage
•  Å fortsette å støtte opp under det viktige arbei-

det som gjøres gjennom MOT
•  Støtte UKH og alt det andre viktige arbeidet 

som gjøres med og for ungdom for å skape et 
trygt, sunt og godt ungdomsmiljø i kommunen

•  Lavterskeltilbud og forebyggende foreldre og 
samlivskurs for alle som ønsker det

•  Et godt barnevern
•  At barns rettigheter blir satt på dagsorden
•  At søndagen blir en annerledesdag – uten utvi-

delse av søndagsåpne butikker

FRIVILLIGHET
Marker kommune har vært og er gode på frivillig-
het. Dugnad og frivillig arbeid skaper trivsel og gir 
sosiale møteplasser. Vi vil derfor:
•  Verdsette bevilgningene til lag og foreninger
•  Legge til rette for et godt samarbeid mellom 

kommunale virksomheter og frivillige organi-
sasjoner slik at de frivillige blir et viktig supple-
ment til virksomheten 

IDRETT – KULTUR OG FOLKEHELSE
Vi i KrF ønsker at hele mennesket skal ha det
godt i Marker. Derfor vil vi jobbe for:
•  Et godt, sunt og inkluderende idrettslag, med et 

bredt tilbud
•  En kulturskole med godt og bredt tilbud
•  Et bibliotek som imøtekommer innbyggernes 

behov
•  Et godt tilbud av stier og turområder som er lett 

tilgjengelig for innbyggerne

MILJØ
Marker kommune er kjent som en kommune med 
vakre og unike naturområder. Dette øker livskvali-
teten til Markers innbyggere. Vi vil derfor jobbe for:
•  Bedre kollektivtilbud

•  Et vakkert og velstelt Ørje sentrum.
•  Verne om Haldenvassdraget
•  Legge til rette for gå- og sykkelmuligheter i og 

rundt Ørje.

BOLIGER OG NÆRING
Marker skal være en attraktiv kommune å bo i.
En kommune som imøtekommer innbyggernes
behov for tjenester og som stadig er i utvikling. Vi 
vil derfor jobbe for:
•  Gjennomgang av alle kommunens virksomheter 

for å sikre best mulig tjenester og effektivise-
ring av driften

•  Å styrke kommunens økonomi
•  Et godt samarbeid med næringslivet for frem-

tidsrettet utvikling av et levende sentrum
•  Firefeltsvei mellom Eidsberg og Ørje, samt 

forbikjøringsfelt til grensen mot Sverige
•  Legge til rette for skogsdrift som gir god næring 

og som er positivt for miljøet.
•  Legge til rette for byggeklare tomter for 

nærings livet.
•  Legge til rette for nye hyttefelt som er bra for 

turistnæringen og næringslivet i Marker kom-
mune.

KOMMUNEREFORM
Marker KrF ønsker å være aktivt med i prosessen 
med ny kommunestruktur. Samfunnet endres, 
behov endres. Vi må stadig ha MOT til å utvikle oss, 
for å kunne være en attraktiv kommune som er 
god å bo i. Vi ønsker det beste for Markers innbyg-
gere, og vi vil jobbe hardt for at innbyggerne kom-
mer godt ut av denne prosessen. Vi vil se på alle 
alternativene; er vi best tjent med å stå som egen 
kommune, eller være en del av en ny storkommu-
ne? Vi ønsker å lytte til innbyggernes synspunkter 
i denne viktige prosessen.

HELSE OG OMSORG
KrF ønsker å sette menneskeverdet i fokus. Vi 
ønsker å legge til rette for at alle mennesker, i alle 
aldre, skal få muligheten til å leve et verdig liv i 
Marker kommune. Vi vil derfor jobbe for:
•  En god helsestasjon med tett samarbeid med 

skole, barnehage og barnevern
•  En god hjemmetjeneste og et godt bo - og 

service senter

KIRKE OG LIVSSYN
KrF ønsker å bygge samfunn og nærmiljø på de 
kristne grunnverdiene. Kirken i Marker er en viktig 
aktør i nærmiljøet, og en sterk bidragsyter til å 
skape et varmt og inkluderende miljø i kommunen. 
Når det er sagt, er en av de viktigste kristne grunn-
verdiene nestekjærlighet. Vi ønsker at alle i Marker 
skal få oppleve å bli sett, respektert og imøtekom-
met som den de er. Uansett trosbakgrunn. Vi vil 
derfor jobbe for:
•  En kirke for innbyggerne
•  Støtte til andre trossamfunn
•  Midler til trosopplæring

MENNESKEVERD I PRAKSIS
KrF Marker mener at vi, som beboere i et av ver-
dens beste land, har et stort samfunnsansvar for å 
strekke ut en hjelpende hånd til mennesker i nød. 
Derfor vil vi jobbe for:
•  Å ta i mot og bosette flykninger så langt det er 

praktisk mulig.
•  En vellykket integrering av flyktningene i lokal-

samfunnet

Viktige saker for KrF i Marker 2015–2019

De fire øverste på lista til Krf 
i  Marker: Lars Oscar Sæther 
(f.v.),  Øystein Jaavall, Finn 
 Henning  Labraten og Bene
dikte Eugenie Lund Skaug.



Sparebanker er ikke helt som andre banker. Vårt 
overskudd blir nemlig pløyd tilbake i lokalsamfunnet 
i form av støtte til gode tiltak i regi av lokale lag og 
foreninger. Når du velger Marker Sparebank, får du et 
godt banktilbud samtidig som du er med på å gjøre 
kommunen til et enda bedre sted å bo. 

Telefon 69 81 04 00. Epost@marker-sparebank.no www.marker-sparebank.no

Når det 
gjelder bank, 
er valget  enkelt: 
velg lokalt!

Godt valg!

TELEFON 906 63 372. WWW.FIX-FERDIGPLEN.NO
Besøksadresse: Østre Rødenesveien 576, 1870 Ørje

ENKLERE BLIR DET IKKE:

VI LEVERER PLEN TIL HELE ØSTFOLD 
OG STORE DELER AV ØSTLANDET. 
LEVERER OGSÅ JORD OG TORV, 
SAND, SINGEL, BARK OG FLIS.
RING OSS I DAG!

Med ferdigplen får du enkelt og raskt 
en flott og solid plen. Gresset kommer 
i ruller på 2,5 x 0,4 meter (1 m2), klar til 
å legges ut på et underlag av matjord. 
Deretter er det bare å vanne godt, 
og du har en plen som virkelig tåler å 
brukes.

Ferdigplen på rull

Forsikrer du boligen din hos oss i 2015,  
spanderer vi sikkerhetspakken vår på deg.

God nyhet til deg som er under 
35 år og skal forsikre boligen din!
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Pakken inneholder:
• el-kontroll, utført av sertifisert montør  

(forutsetter utbedret og godkjent anlegg)
• brannslukkingsapparat (6 kilo, skum)
• tre seriekoblede røykvarslere med display
• brannteppe
• guidelight (rømningslys, nattlys  

og lommelykt i ett)
• personlig rådgiver

Ring oss på 03100 eller se gjensidige.no/ioa

Tilbudet 
gjelder kontorene 
våre i Mysen, Ørje, 

Hobøl og  
Rakkestad.



Vi satser på Marker!
– Marker Sp
HOVEDSAKER FOR MARKER SP I PERIODEN:
•	 	Å	snu	økonomisk	underskudd	til	overskudd,	slik	

at	vi	igjen	kan	ha	et	økonomisk	handlingsrom	
for	å	utvikle	kommunen	videre

•	 	At	Marker	kan	bestå	som	en	egen	kommune	og	
et	levende	lokalsamfunn

•	 	Tyngre	satsing	på	utbygging	av	fiberbasert	
bredbånd

•	 	Bedre	kollektivtilbud	–	med	fokus	på	ungdom	
og	pendlere

•	 	Trygge	oppvekstvilkår	for	barn	og	unge	med	et	

Våre listekandidater
		1				Sten	Morten	Henningsmoen,	1973	
		2				Sylvia	Brandsrud,	1977	
		3				Thor	Amund	Halvorsrud,	1975	
		4				Liv	Helene	Solberg,	1962	
		5				Thor	Mauritzen,	1968	
		6				Tove	Granli	Foss,	1965	
		7				Per	Øivind	Falkenberg	Krog,	1969	
		8				Marianne	Maugsten	Røen,	1958	
		9				Olaug	Falkenberg,	1953	
10				Jens	Håkon	Bjerke,	1975	
11				Heidi	Harefallet	Slupstad,	1982	
12				Steinar	Nordli,	1961	
13				Nora	Rakkestad,	1940	
14				Ole	Petter	Aarnæs,	1981	
15				June	Stillesby	Granli,	1970	
16				Amund	Rakkestad,	1938	
17				Grete	Bjerke,	1952	
18				Jon	Erland	Granli,	1977	
19				Guri	Haneborg,	1947	
20				Carl-Jonas	Maugsten	Røen,	1994	
21				Hilde	Engerbråten,	1975	
22				Øyvind	Brandsrud,	1980
23				Nora	Skogstad,	1996
24				Marius	Degnes,	1976

Sivilstatus: Samboer	og	en	sønn	på	4,5	år.
Yrke: Personal-	og	organisasjonsrådgiver	i	Aremark	
kommune.
Utdanning: Filosofi,	historie,	sosiologi	fra	Universi-
tetet	i	Oslo
Politiske verv i dag: Kommunestyrerepresen-
tant	og	gruppeleder	for	Marker	SP.	Sitter	også	
i	formannskapet,	administrasjonsutvalget,	for-
handlingsutvalget,	Grenserådet,	Regionrådet	og	
Grensekomiteen	Värmland-Østfold.

Henningsmoen	har	i	dag	god	kjennskap	til	kom-
munal	sektor.	I	Aremark	kommune	inngår	han	i	
rådmannens	ledergruppe	som	fagansvarlig	for	per-
sonal	og	organisasjonsutvikling	i	kommunen.	Han	
er	også	MOT-koordinator	i	Aremark	kommune.	
Tidligere	har	han	også	jobbet	i	Trøgstad	kommune	
som	prosjektkoordinator,	der	han	medvirket	til	ut-
viklingen	av	”Trøgstad-modellen”	–	en	modell	for	
bedre	samhandling	rundt	barn	og	unge	i	Trøgstad	
kommune.	
	 Gjennom	sitt	tidligere	verv	som	hovedtillitsvalgt	
for	Norsk	Tjenestemannslag	ved	Universitetet	i	
Oslo	har	han	også	politisk	erfaring	fra	nasjonalt	
nivå.	Der	jobbet	han	politisk	opp	mot	Stortinget,	

”Senterpartiet vil bygge samfunnet neden-
fra. Vi vil ha et samfunn med frie selvsten-

dige mennesker som med tro på egne evner 
tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet 

og natur og miljø. Senterpartiet tror på for-
valteransvaret. Ressursene skal høstes på 
en måte som ikke forringer mulighetene til 

framtidige generasjoner. Dette preger parti-
ets syn på naturen, miljøet og økonomien.”

Fra venstre: Olaug Falkenberg, Thor Amund Halvorsrud, Jens Håkon Bjerke, Marianne Maugsten Røen, 
Sylvia Brandsrud, Thor Mauritzen, Sten Morten Henningsmoen, Tove Granli Foss og Liv Solberg.

ORDFØRERKANDIDATEN: 

Sten Morten Henningsmoen

rikt	og	variert	fritidstilbud,	en	god	skole	og	gode	
barnehager

•	 	En	verdig	eldreomsorg	som	er	rustet	for	å	møte	
de	økende	behovene	som	kommer	de	nærmes-
te årene

•	 	Næringsutvikling	i	hele	kommunen
•	 	Større	rom	for	næringsvirksomhet	i	100-meter-

sonen	langs	vassdraget,	og	for	boligbygging	nær	
vann	i	sentrumsområdet.	

•	 	Landbruksmelding	for	Marker	kommune

departementer,	LO	og	andre	interesseorganisasjo-
ner	–	særlig	innen	områdene	høyere	utdanning,	
forskning	og	økonomistyring	i	staten.	Han	var	blant	
annet	også	medlem	av	universitetets	sentrale	
styringsgruppe	for	innføring	og	implementering	av	
informasjons-	og	styringssystemer.	I	fem	år	jobbet	
han	også	som	IT-ansvarlig	ved	Institutt	for	sosiologi	
og	samfunnsgeografi,	UiO.
 Hjertesaker: Utbygging	av	fiberbasert	bredbånd	
og	bedre	kollektivtilbud,	klimautfordringer	og	
tilrettelegging	for	å	kunne	velge	miljøvennlig,	gode	
forebyggende	tilbud	til	barn	og	unge	og	ansvarlig	
økonomistyring.

Se vårt utfyllende program på våre lokale nettsider på www.sp.no eller på vår facebookside: www.facebook.com/MarkerSP
Følg også ordførerkandidaten på Facebook: www.facebook.com/henningsmoen2015



EN ENKLERE HVERDAG  FOR FOLK FLEST

Marker Fremskrittsparti
KOMMUNEVALGET 2015

JA til bedre kollektiv-tilbud
Marker FrP mener at dagens kollektiv-tilbud i Marker er altfor 
dårlig. Vi vil legge press på Østfold Kollektivtrafikk for å utbedre 
tilbudet. Dersom det viser seg at ØKT ikke ser potensial i Marker, 
vil vi gå hardt inn for å få private aktører inn på markedet. Inn-
byggerne i Marker trenger et bedre kollektiv-tilbud. Utbedring av 
tilbudet gjelder både innad i kommunen og mellom Ørje-Mysen 
og Ørje-Askim. 

JA til firefelts motorvei forbi Ørje
E-18 forbi Ørje er for liten. Trafikken øker ukentlig gjennom 
kommunen vår. FrP vil ha 4-feltsvei med planfrie kryss gjennom 
kommunen. Vi mener dette vil øke trafikksikkerheten, og minske 
kødannelse til og fra Sverige.

NEI til eiendomsskatt i Marker
Marker FrP er imot eiendomsskatt på private bygg. Vi mener at 
det er feil at innbyggerne må betale ekstra for at de med makta i 
kommunen ikke har gjort jobben sin. Noen av grunnen til dår-
lig økonomi, kan ikke lastes kommunen, men flere av de kan. 
Kommunen bør nedjustere budsjetter, og innskrenke på kom-
munaldrift FØR man pålegger innbyggere ekstra utgifter i form av 
eiendomsskatt.

NEI til kommunal  
barnehage i sentrum
Marker FrP mener at stedet hvor den kommunale barnehagen 
ligger i dag, er den beste plassen i Marker. Det er en stor tomt, 
nær naturen. Tomten ligger utenfor trafikkert vei, samtidig er den 
ganske nærme sentrum. Når det gjelder tilgang til barnehagen for 
de uten bil, vil dette kunne gjøres bedre med økt kollektiv-tilbud. 
Det er i dag allerede to barnehager i sentrum. I tillegg til smale, 
trange og uoversiktlige gater i sentrum, utgjør dette ofte farlige 
situasjoner. Vi mener at dette er den viktigste grunnen til at en ny 
kommunal barnehage fortsatt må ligge på Grimsby.

JA til mopedopplæring  
på ungdomsskolen
Marker FrP vil gjeninnføre opplæring på mopedfører-bevis 
på ungdomsskolen. Dette har vært valgfag ved mange skoler 
tidligere og vi mener at det absolutt bør bli det igjen. Trafikalt 
grunnkurs, som alle må ha, skal være obligatorisk. Den praktiske 
delen av opplæringen kan innføres som valgfag. Opplæring 
gjennomføres i samarbeid med lokal trafikkskole.

Den som bruker sin stemme ved valget,  
kan på den måten være med å bestemme  

hva som skjer i kommunen.



MARKER ARBEIDERPARTI
VÅR BYGD OG VÅRT FELLES ANSVAR

Vi ønsker å vektlegge verdiskapning og forde-
ling i et bærekraftig system både lokalt og glo-
balt. Vi vil legge til rette for at mennesker gjen-
nom egen innsats med felles rettigheter blir i 
stand til å ta ansvar for både seg selv og andre. 

Og hvordan skal Marker Arbeider-
parti gjennomføre dette? Dette gjør 
vi ved hjelp av programmet vårt.  
26 punkter som Marker Arbeider-
parti vil bruke de neste fire årene 
på å fullføre. Og der har vi god 
øvelse. I nåværende periode har vi 
gjennomført alle punktene på det 
gamle programmet. 
 Her er et utvalg av saker fra det 
nye programmet:

• BARNEHAGE
I barnehagene legges grunnlaget for 
all videre utdanning, og dermed også 
for å utjevne forskjeller. Marker Arbei-
derparti vil legge til grunn et trygt og 
godt barnehagetilbud hvor barn kan 
oppleve lek, sosialisering og mestring 
med jevnaldrende, samtidig som for-
eldrene har mulighet til å kombinere 
jobb og familie. Marker Arbeiderparti 
mener at det er viktig at vi fortsatt har 
en kommunal barnehage.

• SKOLE OG SFO
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, 
uansett sosial bakgrunn. Derfor sier 
Marker Arbeiderparti nei til privatise-
ring som tar pengene bort fra felles-
skolen. Vi ønsker å utvikle den skolen 
vi har til å bli bedre både for elever og 
ansatte. Vi skal være en foregangs-
kommune i kampen mot mobbing.

• UKH
Marker Arbeiderparti vil og skal 
satse på ungdommene våre, og 
mener at UKH er en viktig brikke i 
dette arbeidet. UKH skal være en 
sosial og kreativ arena for de unge i 
vår kommune.

• KOMMUNEN
Marker kommune skal være en aktiv 
arbeidsgiver. Vi skal sørge for et 
åpent og godt forhold til de ansattes 
organisasjoner. Vi skal ha trygge og 
gode arbeidsplasser og sørge for 
åpenhet med de ansatte og deres 
organisasjoner. Derfor ønsker Marker 
Arbeiderparti at flest mulig av kommu-
nens ansatte skal ha fulle stillinger. De 
ansatte skal ha mulighet for etter- og 
videreutdanning.

• LAG OG FORENINGER
Marker Arbeiderparti ønsker å spille 
på lag med de forskjellige lag og for-
eninger vi har i Marker kommune. Vi 
anerkjenner den kjempeinnsatsen 
de gjør for bygda vår og vil jobbe for 
at kommunen blir en arena for et godt 
samspill.

• TANGEN
Marker Arbeiderparti vil fortsette å 
satse på å utvikle området i Tangen, 
som både er et blikkfang, en stopp- 
effekt for turister, og rekreasjonsom-
råde for våre egne innbyggere.

• BÅTPLASSER
Marker Arbeiderparti vil legge til rette 
for å bidra til utvikling av bryggeområ-
der i vass dragene våre.

• KOMMUNEREFORM
Høyre og FRP regjeringen har bedt 
alle kommuner, uansett størrelse og 
funksjonsevne om å vurdere å slå 
seg sammen med naboene. Marker 
Arbeiderparti vil ta ansvar for en bred 

debatt om våre kommunale tjenester 
og fremtidens organisering av vår 
kommune. Marker Arbeiderparti 
vil primært arbeide for at vi består 
som egen kommune, med et nært 
samarbeid med våre nabokommuner 
der dette er hensiktsmessig.

• HELSE OG OMSORG
Marker Arbeiderparti ønsker gjen-
nom forebyggende arbeid å bli en 
kommune med friske og fornøyde 
innbyggere. Vi skal ha et moderne og 
funksjonelt apparat for å ta vare på de 
som trenger hjelp, uansett hvor i livet 
de er. Vi skal utnytte de muligheter 
som ligger i bruk av moderne om-
sorgsteknologi.

• DAGSENTERTILBUD
Marker Arbeiderparti vil prioritere å 
opprettholde dagsentertilbudet til 
eldre og andre grupper som har et 
særskilt behov for slik aktivisering.

• EIENDOMSSKATT
Den økonomiske situasjonen gjør 
at Marker Arbeiderparti åpner for å 
innføre eiendomsskatt. Forutsetnin-
gen er at en slik skatt innføres i hele 
kommunen og også omfatter fritids-
boliger. Eiendomsskatt skal primært 
dekke eventuelt underskudd, avset-
tes til fond og videreutvikling, men 
også til ikke-lovpålagte tjenester som 
for eksempel UKH, Dagsenteret og 
Frivilligsentralen. Når den økono-
miske situasjonen tillater det, skal 
eiendomsskatten fjernes.

• KOLLEKTIVTRAFIKK
Marker Arbeiderparti vil kjempe for 
bussforbindelse til Mysen, Oslo og til 
resten av fylket. Tog fra og til Mysen 
og Oslo, dobbeltspor på strekningen 
Ski/Oslo og på sikt også videre for 
hele Østre Linje. Videreutvikle, forbe-
dre og markedsføre FLEXX for våre 
innbyggere.

• BREDBÅND
Vi vil jobbe for at alle innbyggere i 
kommunen skal ha tilbud om internet-
tilkobling, fortrinnsvis via fiber.

Hele programmet kan leses på 
 marker.arbeiderparti.no, og bruk 
gjerne våre facebooksider flittig ved å 
lese innlegg og kommentere,  
facebook.com/www.marker. 
arbeiderparti.no

    LISTEKANDIDATENE

  1.  Kjersti Nythe Nilsen  
ordførerkandidat, kumulert

 

  2.  Morten Bakker 
varaordførerkand., kumulert

  

  3. Roy Løvstad, kumulert
  4. Marita Bakker
  5. Kent Olsson
  6. Marita Løvstad
  7. Fredrik Nesset
  8. May-Britt Heed
  9. Roger Fredriksen
10. Jens Gunneng
11. Eva Bergseth
12. Terje Nilsen
13. Stine Berger
14. Simen Gunneng
15. Nina Solbrekke
16. Jan-Mikael Syversen
17. Gunnar Leren
18. Heidi Andersen
19. Gunnar Ingebretsen
20. Amanda Fosser
21. Jon Heen
22. Freddy Hagen
23. Astrid Julie Østby
24. Trond Tøften
25. Kjetil Skogdalen
26. Karen Sofie Nilsen
27. Roy Hagen

Marker Arbeiderparti 
ønsker deg et godt valg!

Vi skal fortsette å søke de beste løsningene for 
kommunen vår, gjennom aktivt samarbeid med 
de andre partiene i kommunestyret. Vi vil sikre 
deltagelse og inkludering av lokalbefolkningen 
i viktige beslutninger.



Valget på Styggemyr

EILIF MOSBÆK, TEKST

Vi er i vår tid vel vant med ultraras
ke valgresultater fra vår nabokom
mune Rømskog, men neimen om vi 
her ute var snauere omkring 1950.

Lensmann Sverre Lislegaard var 
valgmann, og utrustet med Bergans 
meis sørget han for rask innsanking 
av stemmesedler med påfølgende 
tidlige (noen sa minst en time for 
tidlig) stenging av valglokalet. 
Gamle rekorder er til for å slås.

Opptelling
Med lange byks bega lovens lange 
bein seg til Store Lee hvor tollsjef 
Sigurd Aasgaard lå fortøyd med 
motorbåt. Huks, fluks gikk ferden 
til Otteid øst – og deretter med vel
trimmet bil til Ørje for opptelling 
av 5–6 stemmer!

Ifølge Øistein Hansen var mat
mor på plassen Styggemyr, Mabel 
Bakke, kaffekoker(ske) for de frem
møtte i skolestua. 

Styggemyr hadde snarvei, en 
gangsti fra skolestua og over ås
kammen mot øst.

Torgrimsbo skole var 
i sin tid valglokale, og 
kretsens plasser og 
småbruk henvendte 
seg dit.

Utsnitt fra gårds- og arronderingskart fra 1953. Styggemyr helt til høyre nær svenskegrensen.

STORE LEE

Kilder
Muntlige overleveringer fra 

 sambygdinger
Sverre Lislegaards notater  

(7/6 1946)
Øistein Hansen, Ørje
Statens Kartverk: Aronderings- og ei-

endomskart over Øymark (1952/53)  
Personopplysninger: Wikipedia

ved Eilif Mosbæk

Styggemyr omkring 1950. Fra venstre Petter, Mabel og sønnen Leiv Bakke. Foto fra Øymark gårds- og slektsbok.

Skolestua på Torgrimsbo i Nebba.
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Ethvert demokrati/folkestyre trenger forandring og nye tanker. 12 år med Ap 

og delvis Krf i den siste perioden har ført til at Marker kommunes økonomi 

nå er svært dårlig. Det er flere årsaker til dette, men vi ser at sittende flertall 

ikke har klart å ta de tøffe grepene. Sitter de for lenge i posisjon går det i sirkel. 

Flertallet (Ap og Krf) har flere ganger stemt ned gode forslag fra opposisjonen. 

Marker Høyre ønsker ikke at det skal fortsette slik. Nå er tiden inne for et 

skifte for virkelig å jobbe fram løsninger.

 Vi hører velgere uttrykke sin bekymring, spesielt vedrørende  kommunens 

økonomi, og man etterlyser tiltak og løsninger. Vi tror at Marker Høyre, 

sammen med et bredt borgerlig flertall, vil gi Marker en ny kurs.

 Hva vil vi gjøre for å få økonomien på fote? Vi må opprette et sammensatt 

politisk utvalg som ser på Marker kommune som bedrift. Fokus rettes mot 

Kjære velger
DETTE BØR DU VITE FØR DU GÅR TIL STEMMEURNA I MARKER 

blant annet driftsutgifter, produktivitet og høyt sykefravær. Det er her vi 

virkelig kan gjøre endringer til det bedre. Marker Høyre vil jobbe for å bedre 

kommunens økonomi og dermed få kommunen ut fra Robeklista. Noe som gjør 

at vi kan få muligheten til å videreutvikle kommunen. Vi trenger blant annet en 

ny kommunal barnehage.

 Vi ser at Ap har løsningen for å bedre økonomien ved å innføre eiendoms

skatt. Marker Høyre ønsker ikke å pålegge innbyggerne en slik ekstra skatt for 

å dekke opp kommunens drift.

La oss nå sammen sørge for at nye koster, som koster bedre, får makt og posi

sjon til å rydde opp.

 Marker trenger et retningsskifte. Stem Høyre.

Kenneth: Om du vil 
ha en ordfører som 
er veldig motivert, 
engasjert og klar 
for en utfordrende 
jobb, så stemmer du 
på meg.

Karen: Jeg har 
erfaring og nytt 
pågangsmot.

Barbro: Jeg tenker 
på innbyggernes 
ved og vel fra vugge 
til grav. Erfaring 
kommer godt med.

Åsmund: Jeg øns
ker full gjennom
gang av kommunens 
økonomi for å få 
den på fote igjen.

Ole Kristian: Jeg vil 
tilrettelegge for et 
godt næringsmiljø i 
vår kommune.

Sjur: Er du imot 
eiendomsskatt, så 
stem på meg.

  1. Kenneth Sirevåg
  2. Karen Eg Taraldrud
  3. Barbro Elisabeth Kvaal
  4. Roy Åsmund Degnes
  5. Ole Kristian Krosby
  6. Sjur Erling Klund
  7. Beate Nicolaissen
  8. Geir Håkan Bunes Orderud
  9. Kristian Haugsmoen Fog
10. Kathrine Foyn Andersen

Beate: Jeg vil jobbe 
for økt turisme i kom
munen som vil gi oss 
gode inntekter.

Geir Håkan: Fordi 
jeg er en helt vanlig 
fyr.

Kristian: Jeg bren
ner for å gi barn og 
unge et godt opp
vekstmiljø, slik at de 
som voksne vender 
tilbake til bygda.

Kathrine: Mitt hjerte 
banker for Marker, 
men jeg mener større 
enheter er frem
tidens løsning.

Marker trenger et retningsskifte  
– Stem Høyre!

HØYRES 
VALGLISTE

MARKER HØYRE ØNSKER …

  å fremme ungdommens saker og bevare de tilbud 
 ungdommen har i kommunen

-  vekst og næringsetablering, og er imot næringsskatt

  å beholde et levende lokalsamfunn med gode tilbud og 
tjenester for alle innbyggerne

  å opprettholde og bedre kollektivtilbudet i Marker 
kommune

  en ny sentrumsnær barnehage for å møte fremtidens 
behov

  å komme med nye ideer og bedre løsninger for 
kommune økonomien i Marker kommune

  å ivareta et levende og idyllisk sentrum

Fullstendig program finner du på www.marker.hoyre.no
Følg oss på Facebook: Marker Høyre



Å ta et valg er hva det hand-
ler om nå, bokstavelig talt. 
Det å velge, stå for noe, ha 
egne meninger, tenke selv. 
Det er en stor del av hva 
MOT handler om.

Nå er tiden kommet for 
de unge, så vel som de litt 
eldre, til å gjøre et valg. 
I Marker er vi så heldige 
at alle fra 16 år kan ha en 
finger med i spillet når det 
skal avgjøres hvem som skal 
styre i vår hjemkommune. 
Den muligheten bør man 
benytte seg av!

Marker er et lokalsam-
funn med MOT, og MOT-
arbeidet drives både på 
og utenfor skolen. Det er 
et arbeid og en kultur som 
strekker seg over flere fri-
tidsarenaer, lokale bedrifter, 
til og med opp i kommune-
styret. Og MOT fungerer! 
Det er en positiv kraft som 
sprer glede, engasjement, 
pågangsmot og er med på å 
skape et godt og trygt opp-
vekstmiljø for våre yngre 
innbyggere. MOT er med på 
å gjøre Marker til et sted 
hvor man vil bosette seg. 
Her jobbes det aktivt og 
intenst for å gjøre livet rikt 
og meningsfullt for ungdom-
men. Sånt bør trekke folk til 
Marker! 

MOT bidrar til trygg-
het og glede, bevisste og 
engasjerte ungdommer, og 
det er disse ungdommene 
som om noen år skal styre 
og være forbilder. Vi håper 
at alle ser verdien av MOT i 
Marker.

Og til sist; en liten opp-
fordring til deg som er 16 el-
ler 17 år og skal stemme for 
første gang. Vis at du mener 
noe! Vær engasjert og ta 
styring! Enhver stemme er 
avgjørende, og regner man 
sammen alle ungdommene 
i Marker så er dere en kraft 
å regne med. Dere kan 
potensielt avgjøre selv, som 
en gruppe, hvem som skal 
sitte i førersetet. Se etter de 
politikerne og partiene som 
tar opp saker som du mener 
er viktige! 

Hva du stemmer på, 
og hvilket parti som får 
din stemme, bør være din 
avgjørelse, for det er din 
frihet. Ta et eget valg!

   
 Vegard Brandt Slevigen

Vis MOT  
– ta egne valg!

– Ungdom følger godt med
Ungdomsrådet i Marker er ikke i tvil om at 
ung dommen er samfunnsengasjert og følger 
godt med. Derfor er det riktig at de har 
stemmerett fra 16 år.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST

– Det er en fin ordning med stem
merett for 16–17åringene. Vi tror 
de fleste ungdommene i Marker 
vil stemme. Ungdommen snakker 
sammen om ting som opptar dem, 
sier de fem ungdommene vi treffer 
på UKH. De utgjør styret i Marker 
Ungdomsråd.

– To av oss er akkurat for unge. 
Vi kan ikke stemme nå, men vi er 
engasjerte likevel, sier 15 år gamle 
Mia Funderud Sælen. Hun og 
Thea Marie Bakker må nøye seg 
med å argumentere. Stemme får 
de ikke. Det får derimot de andre i 
ungdomsrådet. Martin Muskaug, 
Jonathan Nythe Nilsen og Håvard 

Kristiansen er alle 16 år og klar for å 
avgi stemme.

Kollektivtrafikk
– Hva er den viktigste …
– Kollektivtrafikk! Svarer hele 

ungdomsrådet i kor. Selv om vi 
ikke rakk å stille spørsmålet ferdig. 
Det er tydelig hvilket signal de 
unge sender videre til kommunens 
politikere.

– Fornøyd med livet som ung 
i Marker?

– Ja, vi har det fint. UKH er en 
sosial arena som brukes. Vi er mye 
sammen, og vi har et ungdomsmil
jø godt over gjennomsnittet, sier de 
fem unge markingene.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

En god eldreomsorg er viktig. Alle 
de politiske partiene er enige om 
at Marker skal ha en god eldreom
sorg. Men de er uenige om hvordan 
kommunens økonomi skal komme 
på fote slik at det blir mulig å 
opprettholde det gode tilbudet på 
Marker Bo- og Service.

Hvordan samfunnet behandler 
sine eldre berører alle: De som er 
gamle, de som kommer til å bli 
gamle, de som kjenner noen som er 
gamle og de som kjenner noen som 
kommer til å bli gamle. 

Din stemme er viktig
Alle som er opptatt av hvordan 
eldre mennesker skal ha de på 
sine gamle dager bør se nærmere 
på hva de lokale partiene akter å 
gjøre for å sikre kommunen en god 
eldreomsorg. Så er det å begi seg 

til valglokalet for å avgi stemme. 
Eldreomsorg er eller blir viktig for 
oss alle. Da gjelder det å si fra når 
sjansen er der. Og sjansen har du nå 

– kommunevalget er til for at vi alle 
skal kunne påvirke veivalget i vårt 
lokalsamfunn.  

Den viktige eldreomsorgen
Marker Bo- og Service 
er kommunens 
flaggskip i eldreom-
sorgen. Anlegget er 
stort, moderne og 
har vært i en rivende 
utvikling i mange år. 
Senteret har også vært 
en kulturell kraft i 
Marker. Utallige kultur-
arrangementer finner 
sted i den store og 
flotte foajeen.

Marker Bo- og Service har en fin bygningsmasse og mange gode tilbud til de 
eldre i kommunen. Men om det forblir slik i fremtiden avhenger av kommune-
økonomi og politiske veivalg. Hvem som skal ta de politiske veivalgene er det 
Markers stemmeberettigede som avgjør. Foto: Øyvind Ottersen  

Yngst og eldst
Det skiller 60 år mellom yngste og eldste deltaker på årets valglister. 
Yngst av alle er Nora Skogstad, født i 1996. Hun står på plass nummer 
23 (av 24) på Senterpartiets liste.

Seksti år eldre er Arne Osvald Jensen, født i 1936. Han står som num-
mer 8 (av 11) på Kristelig Folkepartis liste.
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Telefon:  91 38 92 93
Åpningstid: 
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:  
Hele døgnet- for barn i akuttsituasjoner

AUGUST

SØNDAG 30

Den Norske Turistforening arrangerer 
tur «I Ture Jacobs fotspor». Historisk 
vandring gjennom tre kommuner 
(Marker, Aremark og Rakkestad). Start 
ved Kolbjørnsviksjøen badeplass 
kl. 09.30.

Marker Sportsfiskerklubb arrangerer 
Grensekongen, en fiskekonkurranse 
ved Tjuvholmen. Fiskestart kl. 11.

SEPTEMBER

ONSDAG 2.

Sissel Kvambe underholder på Marker 
Bo- og Servicesenter kl. 16.

TORSDAG 3.

Valgmøte for førstegangsvelgere. 
Ungdommens Kulturhus (UKH) kl. 18.

ONSDAG 9.

Folkemøte om valget. Marker rådhus 
kl. 19.

Det skjer i Marker
30. AUGUST TIL 4. OKTOBER

SØNDAG 13.

Flyktningemarsjen i Rødenes arran-
geres for 34. gang. Start fra Skogstad. 
Påmelding fra kl. 09. Én løype – 12 
kilometer. Klokken 12 er det gudstje-
neste ved riksrøys 35. Slusebrass spil-
ler. Arrangør er Rødenes Idrettslag.

Kommune- og fylkestingsvalg. Valg-
lokalene i Marker rådhus er åpne kl. 
14–18.

MANDAG 14.

Kommune- og fylkestingsvalg. Valg-
lokalene i Marker rådhus er åpne kl. 
08–20.

ONSDAG 16.

Moteshow, klessalg, kveldsmat og 
utlodning på Marker Bo- og Service-
senter kl. 16.

Bygdekinoen i Marker rådhus viser 
kl. 18 filmen «Karsten og Petra på 
safari». Kl. 20 vises «Bølgen».

FREDAG 18.

Tivoli i Ørje sentrum fra kl. 14.

MARKER KOMMUNE

Besøksadresse: Storgt 60, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Sentralbord: 69 81 05 00
Epost: post@marker.kommune.no

www.marker.kommune.no

Frivilligsentralen, tlf. 454 03 762
E-post: frivillig@marker.kommune.no

Åpningstider
SERVICETORGET I MARKER RÅDHUS
Mandag til fredag 7.30–15.30

BIBLIOTEKET
Selvbetjent. Åpent alle dager fra kl. 06 til 22.

Kommune- og 
fylkestingsvalget
Her er link til valgsideinfo Marker:
http://www.marker.kommune.no/
valg-2015.5198662-289499.html

Åpen helsestasjon
Åpen helsestasjon fra 24. august kl. 11–13. Et åpent 
tilbud til alle foreldre med barn som ikke har annet 
pedagogisk tilbud. Foreldrene kan utveksle erfarin-
ger, få støtte og veiledning. Barn får mulighet til å 
leke og ha samvær med andre barn.

Åpen helsestasjon har samling i peisestua i Ørje 
kirke annen hver mandag.

Program:
• Samlingsstund med barnesanger
• Felles lunsj ca. kl. 11.30 – kr 10 pr. person
• Aktuelle temaer innimellom
Leder: Elisabeth Klund, helsesøster, telefon 466 24 
336. 
For mer informasjon: www.marker.kommune.no

Marker Folkebad
Marker Folkebad åpner tirsdag 15. september kl. 17. 
Siste badedag før jul er torsdag 17. desember. Uke 40 
er det høstferie, og da er folkebadet stengt.

UKH
Ungdommens kulturhus åpner for høsten med alle 
aktiviteter mandag 5. oktober. Følg UKH på 
www.ukh-marker.no

Grensen gjenvinningsstasjon
Åpent torsdager kl. 14–18. For mer informasjon: 
www.iorenovasjon.no

Aktiviteter
Ved Marker rådhus finner du sandvolleyballbane, 
skatepark, ballbinge oh aktivitetsplass for de minste.

Skjer-i
På nettsiden skjer-i.no/marker-kommune kan du 
finne mange spennende arrangementer i Marker.

Skumparty på parkeringsplassen ved 
rådhuset kl. 19-22. Arrangør er Marker 
kommune og Bolyst.

LØRDAG 19.

Tivoli i Ørje sentrum fra kl. 10.

Høstmarked i Ørje kl. 10–15 – med 
markens grøde i sentrum. Arrangør er 
Ørje Handelsstand.

OKTOBER

SØNDAG 4.

Grensetur Ørje. Oppmøte ved Kjølen 
Sportssenter kl. 10. Arrangør er Den 
Norske Turistforening.

KIRKENE

Informasjon om arrangementer  
i våre lokale kirker – se nettsiden  
www.kirken.no

Faste aktiviteter i Marker

Seniordata på Frivilligsentralen 
annenhver onsdag (oddetallsuker) 
kl. 13–15.

Leksehjelp for flyktninger hver ons-
dag (unntatt i ferier) kl. 17 på Frivillig-
sentralen i Rådhuset.
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Avisa Grenseland
Storgata 5, 1870 Ørje

TELEFON 468 24 777 Bygdas eget forsikringsselskap
BESØKSADRESSE STORGATA 55, ØRJE. TLF.  6981 0180

MARKER KOMMUNE

Mulighetene 
er mange!

I Marker er alle gode initiativ velkomne, 
 enten det dreier seg om nærings-
liv eller kulturtiltak, forretning eller 
gummibåt festival. Og kommunen har 
mye å by på:

•  støtteordninger for næringsetablering
•  lite offentlig byråkrati
•  godt utvalg av tomter og boliger
•  barnehageplass til alle som ønsker det
•  gode skoler
•  variert fritidstilbud
•  et aktivt kulturliv
•  flott natur
•   og massevis av trivelige innbyggere!

FAKTA:
Antall innbyggere: ca. 3.600

Areal: 413 km2

Kommunesenter: Ørje

Telefon: +47 69 81 05 00

Epost: post@marker.kommune.no

www.marker.kommune.no
www.visithaldenkanalen.no

Marker er stedet for deg som vil noe

Ta kontakt!


