Arve Høiberg: - Arealpolitikk skiller rødt, grønt og blått i fylkespolitikken

Vil bevare 100-meterskogen
Beskyttet fra voksne
lekte han i 100-meter
skogen på Rørestrand.
Arve Høiberg vil at
barn og barnebarn skal
oppleve det samme.
Gjengangeren 21. august
2015. Jan Broms
- Arbeiderpartiet er på
kollisjonskurs med Høyre
og Frp i arealpolitikken. I
fylkestinget støtter vi oss til
Venstre, KrF, Sp og SV, og
derfor kommer heldigvis for
innbyggerne i Vestfold Høyre
og Frp i mindretall i areal- og
miljøsaker, sier Arve Høiberg.
På toppen
For tredje gang står han på
toppen av lista til Ap ved
et fylkestingsvalg. Begge
gangene har Per Eivind
Johansen fra Høyre blitt
fylkesordfører.
- Nå er tida moden for et
skifte, sier Arve Høiberg. Han

tenker da både på politikk og
meningsmålinger.
Arealpolitikk
- Arealpolitikken handler
ikke bare om hvor vi skal bo.
Vestfold er landets beste
matkammer. Vi har lett for
å glemme det. Nærheten
mellom landbruk og industri
skaper 2.800 arbeidsplasser i
foredlingsindustrien. Vestfold
har ikke et eneste dekar
dyrkbar mark å miste. Ap er
helt på linje med Venstre,
Sp, KrF og SV i denne saken,
og derfor får ikke Høyre
og Frp gjennomslag i den
aller viktigste delen av
fylkespolitikken, sier Arve
Høiberg.
Orkan
Han ber alle som er opptatt
av arbeidsplassene sine om å
stemme Ap.
- Vi er garantisten for å holde
folk i arbeid. I 2009 hadde
vi økonomiske stormkast i
Norge og i resten av Europa.

Nå kan vi vente oss vindkast
opp mot orkan styrke. Ap
har bevist at vi har den rette
politikken når arbeidsledighet
og nedgangstider truer.
Jeg håper velgerne forstår
alvoret, understreker Arve
Høiberg.
Importvern
- Det norske vernet innen
import av matvarer er utrolig
viktig for oss i Vestfold. Vi har
store muligheter til å utvikle
næringsmiddelindustrien
videre sammen med et sterkt
landbruk. Med Høyre og Frp
i førersetet, er importvernet
truet.
Fortetting
Arve Høiberg mener Vestfold
fortsatt har god plass til
mange nye innbyggere.
- Veksten må komme i
allerede urbane strøk. Vi
må slutte med å utvide
omkretsen av byene, og
nevner Eikskogen mellom
Rørestand og Langgrunn som

et godt eksempel.
Jernbanen vil han ha om
Skoppum Vest, og Ap
setter foten ned for en bro

over fjorden med 40.000
kjøretøyer i døgnet som
skaper støy og forurensing i
Horten.

