
POLITISK DEBATTMØTE
STRØMME SKOLE 21. AUGUST KL 18.30

med toppkandidatene til 
årets kommunevalg

Det er mange og store politiske saker som berører Randesund nå. 
Dialog med de folkevalgte blir derfor stadig viktigere. Blir du med?

Randesund bydelsråd inviterer alle de politiske partiene som stiller til valg
i Nye Kristiansand Kommune, til et åpent debattmøte på Strømme Skole. 

Tema for kvelden:
De viktige saker for bydelen vår 
og for nye Kristiansand 
Kommune i den neste 
fireårsperiode.

Partiene vil ha en egen stand med informasjon like før og etter møtet, 
og det vil bli åpnet opp for spørsmål fra møteleder og publikum i salen. 
Har du innspill til oss i forkant, send mail til randesundbr@outlook.com

Vel møtt til et viktig og interessant møte i sluttspurten av valgkampen! 
Vi sees i Aulaen på Strømme Skole.

mailto:randesundbr@outlook.com


Randesund bydelsråd (RBR) har som formål å jobbe for en positiv og 
balansert utvikling av Indre og Ytre Randesund med fokus på menneskene 
som bor her, går på skole eller driver næringsvirksomhet i bydelen. Sakene 
vi jobber med, er som oftest for store til at den enkelte velforening har 
kapasitet til å håndtere dem alene. Etter 5 år i drift har vi nå erfaring og 
kunnskap til å kunne fungere som et høringsorgan overfor forvaltningen og 
beboerne og gi bydelen en felles stemme. 

Utdrag av vår handlingsplan for 2020:

RBR skal arbeide for en nødvendig infrastruktur i bydelen, med særlig vekt 
på skoleveier, gang- og sykkelsti langs Sømsveien, samt de planlagte 
kryssløsningene og veiutfordringene:

• Rona / Høvågveien / Dvergsnesveien /Sømsveien

• Trygge gang- og sykkelstier i hele Randesund

• Kyststien i Randesund

• Best mulig trafikkløsning i rehabiliteringsperioden når Haumyrhei-
tunnelen er stengt (april 2020 – april 2021)

Vi ønsker å endre trenden om at kun rekkefølgekrav til utbyggere er 
hovedfinansiering av infrastruktur for myke trafikanter.

RBR skal arbeide for å få kommunen til å innvilge full mobil- og
bredbåndsdekning i Ytre Randesund.

Vi skal ha som mål å få AKT til å forbedre bussrutene i hele Randesund, samt 
jobbe for bedre kollektivforbindelser til Randøya.

Vi skal arbeide for at flere lokale aktiviteter og tilbud til barn og unge får 
fokus i bydelen.

Vi jobber for at politikerne skal respektere naturens tålegrenser, og følge et 
føre-var prinsipp i naturmangfoldloven over og under vann, med særlig fokus 
på Korsvikfjorden, Sukkevannsområdet, Jorestjønn, Fidjekilen og 
Topdalsfjorden.

Kontakt oss gjerne på randesundbr@outlook.com
Les mer om arbeidet på Facebook eller www.randesundbydelsraad.no

Støtt arbeidet med VIPPS til 520957
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