
DET ER ikke alltid Ole Brumm skal 
vise vei for oss politikere, men noen 
ganger kan det være greit med en raus 
holdning. Vi vet at mange ønsker å bo i 

byen, samtidig ønsker også mange å bo 
på mindre steder. Det som er viktig er 
at vi tilrettelegger for et bredt spekter 
av muligheter, og i vår kommune kan 

vi gjøre nettopp dette. Jeg gleder meg 
til kommende arealplanleggingen 
for kommunen vår. Jeg mener vi som 
politikere må sette passerspissen i 
våre sentrumskjerner, så skal vi slå en 
ring rundt disse og innenfor denne 
ringen skal vi planlegge. Her skal 
vi tilrettelegge for næring, bolig og 
infrastruktur. Her skal det være mulig 
å jobbe, bo, gå på skole og leve våre 
liv. Jeg tror vi har behov for å utvikle 
flere områder av kommunen vår. Jeg 
tror vi skal legge opp til et mangfold av 
bomuligheter, noen i sentrum og noen i 
områdene rundt.

SKOPPUM HAR så absolutt muligheten 
for ny og spennende utvikling. Stedet 
har plass til næringsområder som vi 
ikke har areal til i Horten sentrum. 
Tett på hovedveien til Oslo, på 
godsterminalen, på det etablerte 
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næringslivet innen teknologi, 
dypvannskai og trafikk havn, og 
forhåpentligvis tett på en ny stasjon 
bør dette være svært attraktivt. 
Skoppum har også muligheten for nye 
bolig områder, der vi kan skape et godt 
mangfold fra eneboliger til rekkehus og 
leiligheter. Vi må legge til rette for at 
familier ønsker å flytte til kommunen 
vår og delta i våre lokalsamfunn, og vi 
må legge til rette for at innbyggere med 
noen år bak seg trives. På denne måten 
bygger vi lokalsamfunn, tilhørighet og 
trygge liv. Denne utviklingen skal vi 
selvfølgelig jobbe videre med i Horten 
sentrum, men også på Skoppum, på 
Nykirke, på Borre og i Åsgårdstrand. 
På denne måten gjør vi kommunen 
vår hel, med næring, handel, skoler, 
barnehager, fritidsklubber, lag og 
foreninger. Alle skal med, når vi utvikler 
vår kommune!


