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Et skjebnevalg
Kjære velger!

Valget 2011 blir ett av 
de viktigste i Frogns his-
torie. Venstre går til valg 
på å stoppe den bit-for-
bit-politikken som føres 
av et flertall bestående 
av Høyre, Arbeiderpar-
tiet, Fremskrittspartiet 
og Pensjonistpartiet. 
Uberørte naturområder 
blir bygget ned. Hver for 
seg kan vedtakene synes 
ufarlige og begrun-
nelsene virker ofte rasjo-
nelle. Først når vi legger 
vedtakene sammen, 

blir den grelle virkeligheten åpenbar. Ta en serie vedtak 
som eksempel. Flertallet la den videregående skolen vår i 
marka ved Oppegårdstjernet, istedenfor i gangavstand fra 
Dyrløkke, på kollen ved Kykkelsrud. Så plusset de på med 
kunstgressbane kloss inntil Oppegårdstjernet, og nå er det 
forslag om å bygge enda flere boliger ned til tjernet.

Slik blir en av naturperlene i Frogn borte, og dette er bare 
begynnelsen. De samme partiene har vedtatt å bygge 
ca 500 boliger i 
Kolstad skog på 
sydsiden av Odals-
bekken. Dermed 
åpnes hele Øirud- 
og Leiumåsen ned 
mot skiphelle for 
boligbygging. Dette området er et viktig tur- og viltområde, 
og det inneholder et vell av fornminner.

Venstre vil stoppe denne utviklingen ved å be det nyvalgte 
kommunestyret omgjøre vedtaket om bygging i Kolstad 
skog og bremse den raske veksten i kommunene vår.
Ved siste valg fikk Venstre 16,9% av stemmene og 5 repre-
sentanter i kommunestyret. Høyre fikk 10 mandater, Ap 6. 
Venstre manglet bare ca 50 stemmer på å ta det 6. man-
datet fra Ap og bli det nest største partiet i kommunen. 
FrP har 4 mandater, KrF og SV to hver og Sp og PP har ett 
mandat hver.

Etter valget i år er det sannsynlig at Venstre fortsatt blir  
sittende på vippen mellom høyreblokka og de rødgrønne. 

Du kan stole på Miljøpartiet Venstre!

Terje Johansen - 1. kandidat

«Slik blir en av 
naturperlene 
i Frogn borte»

1. Friheten skal gjelde  
overalt, for alle 
Liberalismens mål er enkelt-
menneskets frihet. Venstre vil 
utvide den enkeltes mulighet 
til å ha makten i eget liv – 
uavhengig av kjønn, livssitua-
sjon og bakgrunn. 

2. Det personlige ansvaret 
er ufravikelig 
Alle har ansvar for egne 
valg. For Venstre er dette like 
grunnleggende som retten til 
frihet. 

3. Alle har ansvar for 
hverandre, for miljøet og for 
kommende generasjoner 
Alle har ansvar for hverandre 
og for å sikre at kommende 
generasjoner har samme mu-
ligheter til frihetsutfoldelse 
som oss. 

4. Virkelig frihet forutsetter 
felleskap og rettferdighet 
En fri verden kjennetegnes 
av rettferdighet, verdighet 
og muligheter for alle. Frie 
samfunn har lokale, nasjonale 
og globale felleskapsinstitus-

joner og et godt sikkerhet-
snett for alle. 

5. Alle er likeverdige, men 
ingen er like 
Liberalismen er raus. For Ven-
stre er det en verdi i seg selv 
at mennesker er ulike og tar 
ulike valg. 

6. Politikk skal fremme  
livs- kvalitet og  
menneskelig vekst 
Overalt i verden kjennetegnes 
det gode liv av mer enn det 
materielle – av kultur og ånd-
sliv, frivillig arbeid og læring. 
Liberal politikk skal sikre dette 
som reelle muligheter for alle 
i et samfunn.

7. Politisk makt skal 
komme nedenfra 
Politisk makt og styring skal 
forankres i demokratiske 
institusjoner med stemmerett 
for alle. Demokrati, ytrings-
frihet, organisasjonsfrihet, og 
trosfrihet er grunnleggende 
liberale rettigheter. De viktig-
ste avgjørelsene som gjelder 
fellesskapet, skal tas av folke-

valgte organer. 

8. Makt skal spres og  
balanseres 
Spredning av makt og åpen-
het om maktutøvelse er nød-
vendig for å hindre autoritær 
politikk, maktmisbruk og 
korrupsjon.

9. Den liberale staten er  
upartisk, sterk og begrenset 
Den liberale staten må bygge 
sterke fellesskapsinstitusjon-
er for å sikre frihet og mu-
ligheter for alle, uten å frata 
den enkelte ansvar. Staten har 
et spesielt ansvar for å verne 
om mindretallets rettigheter. 
For liberale er det forskjell på 
det vi ikke liker og det vi vil 
forby. 

10. Liberalismen er optimis-
tisk og alltid underveis 
Det liberale samfunnet er 
alltid underveis og åpent 
for bedre løsninger, skapt 
gjennom kraften i de bedre 
argumenter og gjennom 
mennesker som får brukt 
evnene sine. 

22. juli 2011 har brent seg fast i norsk his-
torie. Våre tanker går til de som har mistet 
noen og de som sitter igjen med en erfaring 
mennesker burde slippe å ha. Det var riktig 
å avbryte valgkampen mens ofrenes fami-
lier begravde sine døde, og vi andre hadde 
nok med å forsøke å forstå. 
Oslo og Utøya har vist oss det åpne samfun-
nets sårbarhet, men folks reaksjon uttryk-
ker også tillit til demokratiets og rettsstat-
ens styrke. 

Nå starter valgkampen på nytt. Det er 
viktigere enn noen gang å vise at demokra-
tiets spilleregler er egnet både til å bevare 
og til å forandre, til å uttrykke enighet 
så vel som sterk uenighet. Derfor skal vi 
snakke om sakene som valget handler om 
lokalt i Frogn, og du vil kjenne igjen Frogn 
Venstre: Saklig, ærlig og tydelig om Frogns 
utfordringer og vår politikk, og hvordan et 
sterkt Venstre kan gjøre en forskjell i kom-
munestyret.

Et mangfoldig, åpent 
og fritt samfunn med 

liberale verdier
Venstre er et liberalt parti, og vårt grunnsyn er sosialliber-
alismen. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar 
for fellesskapet og hverandre. Liberal politikk tar utgangs- 
punkt i det enkelte mennesket, og vi er utålmodige etter 
rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.  Alle 
skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv 
og samfunnet.

10 liberale grunnprinsipper

Årets valgkamp

Utgitt av Frogn Venstre
– foran kommunevalget i 2011

Foto: Ivar Ruud Eide
Trykk: Valdres Avistrykk

Last ned fullstendig program på www.frogn.venstre.no
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Frivilligheten er bærende 
i Frogns kultur- og sam-
funnsliv, sier Lundeby. 

Det frivillige foreningslivet 
er kunnskapsformidler og 
kulturbærer, samfunnsbygger 
og skole i demokrati. 

Venstre mener at kommunen 
ved å støtte opp om frivillige 
aktiviteter får mange ganger 
igjen i form av livskvalitet, 
trivsel og Drøbaksprofilering 
Den aller viktigste kulturstøt-
ten Frogn Kommune kan gi er 
å sørge for at lag og foreninger 
i kommunen kan ha gratis 
tilgang til kommunens lokaler 
- idrettshaller, skoler, fotball-
baner og scenerom. 

-Det har i budsjettarbeidet 
vært viktig for Venstre å 
sørge for at lokaler til lag og 
foreninger ikke skal forsvinne 
for å balansere budsjettet, sier 
Lundeby, slik kortsiktig ten-
kning taper Frogn-samfunnet 
på i det lange løp.

Frogn har et godt kom-
munalt tjenestetilbud og 
en ressurssterk befolkning. 
Samtidig vil de fleste være 
enige i at mye av det som 
gjør livet i kommunen godt 
å leve skyldes verdien av det 
som skapes når folk slår seg 
sammen og bruker sin tid på 
formål som er til glede for fel-
lesskapet. 

Akvariet i Drøbak er bare en 
av flere aktiviteter som ble 
startet av båtforeningen. Ski-
gruppa kjører døgnkontinu-
erlig dugnad for at aktive og 
andre Drøbaksfolk skal kunne 
komme ut på ski. Studie-
scenen leverer forestillinger 
av høy kvalitet. Frognmarkas 
venner merker stier og lager 
turkart over våre nære marka-
områder. Avistegnerhuset og 
kunstutstillinger i varmba-
det baserer seg på frivillige 
for å kunne holde åpent for 
Frognfolk og andre. Barne- og 
ungdomsidretten drives av 
hundrevis av foreldre og andre 
frivillige. Bluesfestival og an-
dre arrangementer kommer 
i stand ved lokale ildsjelers 
innsats.

kommunen er i mange 
tilfeller en naturlig samar-
beidspartner og bidragsyter 
for flere av disse aktivitetene. 
For eksempel bidro kommu-
nen til etablering av kunst-
snøproduksjon i lysløypa, og 
ved siste budsjettbehandling 
fikk Venstre oppslutning om 
at kommunen skulle ta en 
større del av kostnadene ved 
løypekjøringen som DFIs 
skigruppe tar ansvar for.

Vil ha mer samspill med 

frivillige

Venstres Erik Lundeby mener at den frivillige innsats i lag og foreninger er 
blant de viktigste leverandører av livskvalitet i Frogn, og at kommunen gjør 
klokt i å spille på lag med frivilligheten.

DFI Skigruppas døgnkontinuerlige 
dugnadsinnsats bidrar til at aktive 
skiløpere og alle vi andre kommer 
på ski sier Erik Lundeby (innfelt)

Aktivitets-
fond 
Venstre vil opprette et 
fond som kan støtte 
aktiviteter som skaper 
liv og røre i Frogn ved 
økonomisk garanti eller 
mindre støttebeløp. 

Med knappest mulig fler-
tall i Frogn kommunestyre 
var Venstre med på å sikre 
at Drøbak Havneblues fikk 
en underskuddsgaranti på  
300 000 kroner til som-
merens festival. Slik bidrar 
kommunen til å begrense 
risikoen de lokale ildsjelene 
tar for publikumssvikt der-
som værgudene eller andre 
forhold utenfor arrangørens 
kontroll gjør at budsjettet 
ikke går i hop.

Venstre mener det bør 
avsettes midler på kommu-
nens budsjett til slik støtte, 
slik at det ikke er avhengig 
av at kommunestyret gjør 
en ekstrabevilgning i hvert 
enkelt tilfelle.  Støtten bør 
først og fremst gis i form 
av underskuddsgaranti, og 
basert på budsjetter fra ar-
rangørene som forutsetter 
at arrangementet normalt 
vil gå i balanse. 

Dette blir dermed en slags 
forsikringsordning som 
gjør at lag, foreninger og 
ildsjeler kan ta risikoen 
med arrangementer som 
gjør Frogn til et bedre 
sted å bo, og som setter 
Drøbak på kartet. Mange 
har ideer som de bare våger 
å gjennomføre i mindre 
skala, men som med større 
ambisjoner kunne kom-
met flere til gode, og gitt 
ringvirkninger for blant 
andre næringsdrivende i 
Drøbak sentrum. Med god 
kvalitetssikring av søknad-
er bør underskuddsgaranti 
sikre betydelig aktivitet 
uten at det tæres vesentlig 
på fondet.

«Studiescenen 
leverer 

forestilinger av 
høy kvalitet»
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Vi vil bevare de 
viktige natur- og 
friluftsområdene 
i kommunen, vi 
vil også hindre 

nedbygging av dyrket mark 
og bevare det unike bymil-
jøet i Drøbak sentrum. Disse 
vesentlige miljømålene er 
styrende for Venstres politikk 
for boligutvikling og arealbruk 
for øvrig, sier Nicolay Corneli-
ussen, mangeårig medlem av 
Kommunestyret og Venstres 
5. kandidat til høstens valg.

Befolkningsveksten har 
vært størst i Frogn
Frogn kommune har de siste 
20 årene hatt den sterkeste 
befolkningsveksten i hele 
Follo, med en befolknings-
vekst på nær 50 %.

Venstre mener utbyggings- 
tempoet må roes ned. 
Vi anser at en utbygging av 
ca. 50 boliger i året gir en 
moderat vekst i innbyggertal-
let, samtidig som veksten ikke 
er høyere enn at kommunens 
infrastruktur klarer å holde 
tritt med befolkningsveksten. 

-Det ligger allerede ca. 400 
ferdig regulerte boliger i kom-
munens boligprogram sier 
Corneliussen,  og Venstre vil 
derfor si nei til flere store felt-
utbygginger. Venstre vil åpne 
for moderat tettstedsutvikling 
i Nordre Frogn, blant annet 
for å trygge elevgrunnlaget 
for skolen, skape grunnlag for 
bedre kollektivtilbud og for 
tryggere veier, gang- og syk-
kelstier. 

-Særlig egnet vil være områ-
dene ved Dal og på Digerud, 

der utbygging kan samordnes 
med Nesoddens planer for 
Fagerstrand, sier Cornelius-
sen, men også mindre lokale 
utbyggingsplaner slik vi har 
sett på Kai/Slottet vil vi støtte.

Konvertering av 
hytteområder
Hytteområdene i kommunen 
er allerede utbygd og har 
mindre verdi som naturom-
råder. Dette er en stor re-
serve som areal for fremtidig 
boligutvikling. Mange hytter 
brukes i dag som boliger uten 
at de er godkjente for det. 

-Frogn Venstre ønsker at hyt-
ter skal kunne konverteres til 
boliger, men anser at en slik 
konvertering må gå over tid 
og være basert på samarbeid 
med vellene og hytteeierne, 
sier Corneliussen. 

Grønne lunger må sikres 
ved fortetting
Fortetting er en naturlig pro-
sess i områder som er i vekst, 
slik Frogn kommune er og 
kommer til å være i overskue-
lig fremtid. 
Frogn Venstre ser moderat 
fortetting av eksisterende 
utbygde områder som en mil-
jøvennlig måte å øke antall 
boliger i kommunen på uten 
at det går på bekostning av 
uberørt natur og dyrket mark. 

-Både ved fortetting og utbyg-
ging av nye områder er det 
viktig å bevare grønne lunger. 
Frogn skal være en god kom-
mune å vokse opp i, og barn 
må ha grønne lekeområder i 
trygg avstand fra hjemmet, 
sier Corneliussen. For å sikre 
sentrumsnære friområder 
ønsker Frogn Venstre at kom-
munen kjøper Brunskogen og 

omregulerer den til offentlig 
friområde, fortsetter han.

Storparten av forventet 
befolkningsøkning bør først 
og fremst ligge langs hoved-
traséene for offentlig kom-
munikasjon, E6 og jernbanen, 
det vil si at hovedtyngden bør 
komme langs aksen Kolbotn, 
Ski, Ås og Vestby. 

-Frogn ligger i periferien av 
disse traséene, og vår rolle 
i regionen bør derfor aldri 
være å stå for den største 
utbyggingen. Frogn bør heller 
representere et mulig reisemål 
for våre nabokommuner; for 
opplevelser i Drøbak sentrum 
og rekreasjon langs sjøen og 
i naturområdene, avslutter 
Corneliussen.
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Boligbyggingen 
må reduseres

Venstre vil ha en alternativ politikk til vekstpartienes 
formålsløse utbyggingskåthet, ellers vil vi bli kvalt av 
vår egen vekst og miste mange av de verdiene vi setter 
høyt med å bo i Frogn sier Nicolay Corneliussen.

Med 400 ferdig regulerte boliger i kommunens boligprogram sier Venstre nei til flere store feltutbygginger.



Det foreligger planer om boligbygging som 
vil fordoble befolkningsantallet i Frogn. Store 
deler av Frognmarka vil gå med i dragsuget 
om grunneierne får det som de vil.
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Monsterutbygginger
truer Frogn

4500 mål uberørt natur
Vekstpartiene H/Ap/FrP og 
PP bruker den forventede 
tilflytningen til Oslo-området 
som argument for at “Frogn 
må ta sin del”. Venstre mener 
at Frogn trenger ikke ta mer 
av veksten enn vi selv finner 
formålstjenelig. 
Frogn bør etter Venstres me-
ning beholde sitt særpreg, 
med småbyen Drøbak som 
sentrum, omkranset av land-
bruk og uberørte naturområ-
der.  Likevel er i alt ca 4.500 
mål uberørt natur foreslått til 
den nye kommuneplanen. 

Kolstad skog
Flertallet har mot Venstre og 
småpartienes stemmer avsatt 
Kolstad skog med ca 500 
boliger. For å komme inn  
i Kolstad må det bygges ny 
vei som åpner for utbygging 
av hele Øierud-/Leiumåsen 
ned mot Skiphelle. 

Dammen/Havsjødalen og 
Oppegårdstjern
I tillegg er området fra 
Dammen bortenfor tunnel- 
innslaget på Måna og ned 
mot Hallangspollen foreslått 
utbygget. Det samme gjelder 
rundt Oppegårdstjern.

Nordre Frogn
Områdene Knardal/Fuglesang 
sør for Brevik Brygge på Dal 
er også foreslått. Sammen 
med noen mindre områder 
summeres forslagene opp til 
ca 4.500 mål, som kan gi en 
ny fordobling av Frogn kom-
munes innbyggerantall. Disse 
Monsterutbyggingene vil Ven-
stre kjempe imot. Vi ønsker en 
fortsatt kontrollert vekst, blant 
annet ved å regulere mindre 
områder i Nordre Frogn, slik at 
befolkningen der får grunnlag 
for et godt kommunikasjons-
tilbud, og for å sikre elevantal-
let på Dal skole. 

Frogn Kommune står foran 
store investeringer i helsesek-
toren, og med den nye sam-
handlingsreformen gjelder 

det å være på vakt for å sikre 
at brukerne blir hørt og at ikke 
staten trer ordninger som ikke 
er godt nok forberedt ned over 

hodet på kommunen, sier 
Line Stokholm, Frogn Venstres 
2. kandidat.

Ny reform blir krevende å 
innføre
Stokholm sitter som en av 
Venstres to representanter i 
Utvalg for oppvekst, omsorg 
og kultur (OOK) i Frogn Kom-
mune, og er forventningsfull 
til den nye samhandlingsre-
formen og hvilken effekt den 
vil få for kommunen.

-Samhandlingsreformen er 
et viktig grep med styrking 
av kommunehelsetjenesten. 
Helsetjenestene skal skje 
nærmere der folk bor, kom-
munene får en større rolle, og 
vi kan håpe på at kvaliteten i 
det norske helsetilbudet blir 
bedre sier Stokholm.

Den største utfordringen slik 
vi kjenner situasjonen i dag 
er nok først og fremst økono-
mien. Den konkrete finansi-
eringen til kommunene ser 
ikke ut til å bli endelig vedtatt 

før statsbudsjettet for 2012 
blir vedtatt av Stortinget i 
desember.  

-Det er vanskelig å se omfan-
get av de ulike behandlings-
formene vi nå skal sette oss i 
stand til å tilby sier Stokholm. 

knapphet på fagfolk
-Vi må også huske på at det 
skal en mengde nye fagfolk 
på plass i norske kommuner 
fram mot 2012. Med usik-
kerhet rundt omfanget av 
behandlingstilbudene blir det 
nok også en utfordring å få 
på plass et kvalitetsmessig 
godt og tilpasset tilbud før 1. 
januar 2012 – spesielt med 
tanke på at de økonomiske 
rammene ikke er på plass 
før i desember, altså bare én 
måned før, sier Stokholm

Nytt helsebygg på Ullerud
Venstre var med å sette av 
midler til nytt Helsbygg B på 
Ullerud ved forrige budsjett-
behandling, og dette bygget 
vil bli en viktig del av helse-

arbeidet i Frogn Kommune i 
mange år fremover.
-Først og fremst blir det nå 
viktig å avgrense hva som 
skal inn i dette bygget, samt 
at det må gjøres en grundig 
avveiing mellom omsorg i 
hjemmet og omsorg i institu-
sjon. Vi vet at mange eldre 
ønsker å bo hjemme i egen 
bolig så lenge som mulig, og 
Venstre mener derfor at den 
hjemmebaserte omsorgen må 
styrkes. Videre ønsker vi oss 
flere løsninger for omsorgsbo-
liger, både i privat og offent-
lig regi. At kommunen skal 
løse alle omsorgstrengendes 
boligbehov ser vi på som 
urealistisk og helt unødvendig 
sier Stokholm.

-Det nye helsebygget vil også 
kunne spille en viktig rolle i 
den nye samhandlingsrefor-
men, og vi må også ta dette 
med i betraktningen når vi nå 
skal planlegge dette bygget i 
detalj fremover avslutter Line 
Stokholm.

Store omveltninger 
i helsesektoren

Samhandlingsreformen er et viktig grep med styrking av kommu-
nehelsetjenesten, men både økonomien og det å skaffe nok fagfolk 
kan bli en utfordring sier Line Stokholm fra Frogn Venstre.
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Drøbak kaller seg 
”badebyen”, men 
navnet lever byen 
opp til bare de 
månedene av året 

da badetemperaturen i fjorden 
er behagelig – hvis manetene 
holder seg unna, da. Tenk om 
kommunen kunne hatt en  
badeattraksjon som var 
tilgjengelig hele uken og hele 
året – da hadde badebyen 
vært et treffende navn til alle 
tider, og folk fra hele Follo 
og Oslo kunne kombinert en 
badetur med en rusletur i 
sentrum.

Stort lokalt behov
Frogn kommune har som det 
eneste innendørs badetilbud 
en liten svømmehall som alle 
må dele på. Seiersten bad 
hadde vært et greit tilbud i 
en kommune med 3-4 000 
innbyggere, men dekker i dag 
ingen behov fullgodt. Svøm-

meklubben har stor aktivitet 
med både trening og svøm-
meopplæring, selv om bassen-
get egentlig er for kort til kon-
kurransesvømming. Ukentlig 
varmes bassenget opp til tera-
pibruk i en begrenset periode. 
Fysioterapeuter i kommunen 
mener at bedre tilgang på 
terapibasseng kunne fjernet 
køene. Skolene klarer bare å gi 
ungene svømmeundervisning 
noen få timer i fjerde klasse, 
mange er modne for å lære 
å svømme lenge før det. Et 
par timer fredag ettermiddag 
slipper folk flest til, og bas-
senget er da et eldorado for 
lekende unger som overhode 
ikke skjønner at de ikke kunne 
tilbrakt mer tid der. Svømmere 
er det ikke plass til i havet 
av unger. Ut over en privat 
gruppe som bruker badet på 
lørdager finnes det ikke noe 
tilbud til mosjonssvømmere i 
det hele tatt.

Høyt på ønskelisten 
Det er ikke rart at et større 
badeanlegg har stått høyt på 
ønskelisten for Drøbaksfolk i 
en årrekke, noen mener opp til 
30-40 år. Både svømmeklub-
ben og fysioterapeutene kan 
underskrive denne ønske-
listen, men kanskje først og 
fremst folk flest i alle aldre. 
Barnefamilier ser et bade-
anlegg som et flott tilbud til 
ungene, et tilbud om sunn og 
helsefremmende fysisk akti-
vitet som er attraktivt langt ut 
over de som driver organisert 
idrett. 

Forebyggende
Mosjonssvømming er perfekt 
trening for folk i alle aldre – 
gir nesten ingen skader, men 
både styrke og kondisjon. 
Erfaringen fra kommuner med 
gode badeanlegg er at de kan 
bli gode sosiale møteplasser 
som også gir mulighet for 

en god prat i badstuen eller i 
kafeteriaen. Et velværetilbud 
er ikke komplett uten mulig-
het for svømming, boblebad 
og badstuer. Et badeanlegg 
er forebyggende helsearbeid, 
et sosialt møtested og et at-
traktivt fritidstilbud som til 
og med appellerer til ungdom 
som ellers ville brukt fritiden 
foran en skjerm. Det er nesten 
utrolig at noen mener det er 
en luksus vi ikke har råd til.

Må gi inntekter
En arbeidsgruppe med del-
takere fra politikk og idrett 
leverte i 2010 et skisseprosjekt 
for et nytt badeanlegg på 
Seiersten. Arbeidsgruppen har 
sett på en rekke badeanlegg 
rundt omkring, og lært av 
erfaringene andre kommuner 
har gjort. Et klart og utvetydig 
råd de fikk var at Frogn i hvert 
fall ikke må bygge ett anlegg 
med et eller få bruksområder. 

Svømmehaller med ett eller 
to bassenger har relativt få 
brukere, fordi de ikke legger 
opp til at flere brukergrupper 
kan være i lokalet samtidig 
og drive med forskjellige ting. 
Dermed får de i liten grad 
inntekter, samtidig som de 
er dyre å bygge og å drive, og 
går med betydelige under-
skudd. Inntektene kommer 
når anlegget er attraktivt for 
fritidsbruk, når skoler, idrett, 
terapeuter, lekende unger og 
mosjonister kan bruke anleg-
get samtidig. Det kan virke 
paradoksalt, men et lite an-
legg kan bli et vesentlig større 
pengesluk for kommunen enn 
et anlegg som er dyrt å bygge, 
men som gir inntekter. En 
uavhengig markedsanalyse 
har bekreftet arbeidsgruppens 
vurderinger av at det er mulig 
å skape et svært attraktivt 
badeanlegg i Drøbak.
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Badebyen 
året rundt
Et bedre badeanlegg har vært høyt på 
Frogn-folks ønskeliste i en årrekke. 
Venstre er en aktiv medspiller når vi 
nå er nærmere realiseringen av denne 
drømmen enn vi noen gang har vært.

Et badeanlegg har stått høyt på 
ønskelisten til Drøbakfolk i mange 
år, nå kan det bli en realitet.
Ill: White Arkitekter AB
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Seiersten 
– midt i smørøyet

Venstre mener 
et badeland bør 
ligge sentralt i det 
som fortsatt bør 
være tyngdepunk-
tet i Frogn – områ-
det fra sentrum til 
Dyrløkke.

Arbeidsgruppen for nytt 
badeanlegg har vurdert 
en rekke lokaliseringer, 
og har blant annet vært i 
dialog med interessenter 
som ønsket anlegget til 
brannstasjonstomta, og 
med utviklerne av hotell på 
Skiphelle. Mange har ønsket 
anlegget ved sjøen, og det 
har til og med vært foreslått 
å legge det på lekter utenfor 
Lehmannsbrygga. I det siste 
har det kommet forslag om 
å samle idrettsanlegg på 
Heer, med badeanlegg som 
en kjerne. 

Seierstenområdet har 
selvfølgelig klare utfordring-
er, særlig når det gjelder 
trafikk og parkering. I 
forprosjektet må dette løses, 
og finner vi gode løsninger 
har dette området klare 
fordeler. Det ligger sentralt 
i forhold til alle de tettbe-
bygde områdene i kom-
munen, slik at barn og unge 
lett kan komme seg dit uten 
å være avhengig av bil. Det 
gir mulighet til kombinert 
markedsføring med Oscars-
borg og Drøbak sentrum, 
og alle tilreisende passerer 
også handelsområdene 
rundt Dyrløkke. Dette kan 
gi ringvirkninger for mange 
næringsdrivende og andre 
turistattraksjoner.

Tettstedsanalysen som 
kommunen har fått utført 
av uavhengige konsulenter 
konkluderer med at Frogn 
bør satse på Drøbak sentrum 
som kjernen i kommunen, 
og legge sentrale funksjoner 
her og i tilgrensende om-
råder. Venstre er skeptiske 
til å flytte tyngdepunktet i 
Frogn i retning Måna/Heer, 
fordi det åpner for ytterlig-
ere nedbygging av frogn-
marka. 

Ønsket om et folkebad i Frogn er ikke noe nytt påfunn i Venstre.

”Venstre var ved forrige budsjettbehand-
ling i Frogn kommunestyre del av et  
flertall som for første gang satte av  
penger på budsjettet til å bygge et bade-
anlegg. Vi har som mål å gi befolkningen 
i Frogn et slikt anlegg i neste periode, 
og mener at vi i forprosjektfasen vi nå er 
inne i må utvikle et prosjekt som er  
attraktivt og mulig å gjennomføre.  
Vi ønsker en fruktbar dialog med alle 
interessegrupper som gir et prosjekt  

alle kan være tilfredse med.

Terje Johansen - Frogn Venstres 1. kandidat

Ill: White Arkitekter AB
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Venstre er garantisten for 
markavern
Frogn Venstre har jobbet 
aktivt i mange år for å bedre 
markavernet i Frogn. Dette er 
viktig i forhold til de globale 
klimautfordringene vi ser, 
men også på grunn av det 
biologiske mangfoldet og 
hensynet til friluftslivet.  Vi 
må sørge for å beholde store 
sammenhengende skogsom-
råder ved å opprette klarere 
markagrenser og gi spesielle 
områder bedre vern.  Mange 
har grunner for å ta en ny 
liten bit av skogen, men om 
vi tenker bit for bit mister vi 
fort alt. 

Særskilt vern av Seiersten-
marka
Seierstenmarka er vårt desi-
dert mest brukte skogsom-
råde, og nærmest å betrakte 
som en bypark der den ligger 
inneklemt mellom bebyg-
gelse på alle kanter. Seier-
stenmarka må omreguleres 
til spesialområde friluftsliv. 
Vi vil også jobbe for at det 
etableres en sti med uni-
versell utforming gjennom 
Seierstenmarka, blant annet 
til Øvredammen.

Bedre vern i Sørmarka
Sørmarka, skogområdene 
øst for Odalsbekken, er i dag 
nærmeste frilufts- og rekrea-
sjonsområde for beboerne 
på Dyrløkkeåsen, Skorkeberg 
og Sogsti. I dag er området 

flittig benyttet sommer som 
vinter. Venstre mener dette 
friluftsområdet trenger bedre 
vern, og ønsker å opprette en 
markagrense også sør i kom-
munen. 

Nordmarka
Frogn Venstre vil bevare skogs 
områdene rundt Oppe-
gårdstjern og østover, samt 
nord for RV 23, på folke-
munne kjent som Dammen/
Hafsjødalen, Holtskogen 
og Stubberudskogen.  Etter 
at tverrforbindelsen mel-
lom Frogn og Hurum ble en 
realitet, vil det for evig tid 
være et utbyggingspress fra 
grunneiere langs Riksvei 23. 
Det blir spesielt viktig at Frogn 
Kommune gir disse områdene 
bedre vern, slik at det kan 
demmes opp mot utbyg-
gingspresset som kommer i 
disse områdene.

FROGN VENSTRES Valgavis www.frogn.venstre.no

Frogn Venstre vil bevare de viktig-
ste friluftsområdene i kommunen 
og opprette en markagrense. 

 
Frogn Venstres visjon for 
miljøkommunen Frogn
l Frogn skal være en foregangskommune 
 innenfor miljøvern. 

l Gjennom langsiktig og grundig planlegging   
 styrker vi det biologiske mangfoldet i  
 kommunen og sørger for at all bolig- og   
 næringsutvikling er bærekraftig. 

l Organisasjonen Frogn Kommune skal være   
 blant Norges ledende kommuner i forhold til  
 Co2 utslipp, energibruk og avfallshåndtering.

Hallangspollen

Oslo-
fjorden

Gylte

Vind-
fanger-
bukta

Drøbak

Kleiva

Dammen

Nesodd-
veien

Tunnel

Ottarsrud

RV 153

Dyrløkke

Seiersten
Stadion

Hunde-
skolen

Golf-
banen

Øvre 
Dammen

Måna

Braka-
dalen

Hallangspollenvn.

Nedre
Dammen

 

Hytte-
område

Markavern for kommende 
generasjoner

Veisvingbatteriet markerer  
innfallsporten til Seierstenmarka.

Spurvehauken er en av flere  
vernede rovfuglarter som  
finns i Frogn.
Foto: kjetil Moe

Seierstenmarka vil for alltid være under stort 
utbyggingspress der den ligger inneklemt mel-
lom bebyggelse på alle kanter.



Frogn kommune har en 
lang Kystlinje og Frogn 
Venstre mener det må fø-

res en svært restriktiv politikk 
i 100 meters beltet (strand-
sonen).
-Det må føres en restriktiv  
politikk både når det gjelder 
nybygg av boliger og hyt-
ter, men også til tilbygg og 
endringer som vil svekke 
allmennhetens interesser, sier 
Erik Lundeby, Frogn Venstres 
3. kandidat i årets kommune-
valg.

Åpne opp langs sjøen
For Venstre er det viktig å 
legge til rette for tilgang til 
strandsonen med sin lange 
kystlinje.
-Vi har som kystkommune til 
Oslofjorden et særskilt ansvar 
for å åpne opp og sørge for 

muligheten til å bevege seg 
fritt langs sjøen. Vi vil derfor 
jobbe for at det kan etableres 
en kystkultursti langs hele vår 
kystlinje sier Lundeby.

Vedlikehold av 
badestrender
Frogn Venstre mener Bade-
parken og de øvrige offentlige 
strender ikke får nødvendig 
vedlikehold og at det er på 
høy tid at disse nå får skik-
kelig vedlikehold og oppgra-
deres. Planer for skjøtsel og 
vedlikehold må gås grundig 
gjennom og følges opp. 
-Nedslitt betong i Badeparken 
må repareres, og strendene 
må renses opp regelmessig 
gjennom badesesongen, slik 
at de oppleves som attraktive 
for både barn og voksne sier 
Lundeby.
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Bedre skjøtsel av 
strandsonen

kystsonens strandområder må sikres for allmennheten. kystkommunen 
Frogn må åpne opp strandområdene og vedlikeholde dem bedre enn i dag.

Store deler av Badeparken er ned-
slitt og i forfall. Nå må vi sørge for at 
nødvendig vedlikehold og oppgrade-
ring kan bli utført sier Venstres Erik 
Lundeby.

”Femmeren” og resten av badeparken bærer preg av mye bruk og lite vedlikehold. 
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Vi ønsker velkom-
men etablering av 
småbedrifter innen 
kunnskap og ser-
vice, slik vi har sett 

gro frem i noen av lokalene 
i den gamle Jobu-fabrikken 
sier Terje Johansen. Der har 
paret Johnsen/Tandberg 
etablert en “design-hub”, en 
samling av  mennesker innen 
beslektede næringer. Disse 
lokalene mente eieren var 
umulig å leie ut til næring, og 
de ville gjøre om hele bygget 
til boliger. Det er nå bevist at 
det er mulig å få næring og 
boliger til å blomstre i  
fellesskap. 

Sikre næringsarealer
Boligmarkedet i Drøbak er av 
det hete slaget i Norge. Der-
for er det forståelig at eieren 
av en næringseiendom som 
Storgaten 18, Bankbygget, 
ønsker å gjøre eiendommen 
om til boliger. Det vil berike 
eieren, men ikke Drøbak. 
Likeens mener Venstre fort-
satt at Thon bør pålegges å 
bygge næring på gateplan 
i alle sine boligblokker på 
Lehmansbrygga. Der kan vi 
få et pulserende liv, et slags 
mini Aker Brygge, i stedet 
for et lukket og privat boli-
gområde. Selv om det blir en 
gangvei foran blokkene, er 

det ikke tiltrekkende å van-
dre rundt folks stuevinduer 
sier Johansen.

Helhetlig strategi
Venstre har en helhetlig 
strategi for næringsutvikling 
i Drøbak. Vi vil ikke bare ha 
boliger der. Vi satser på at 
Drøbak Gjestehavn skal bli 
en magnet som tiltrekker 
seg de som i dag reiser forbi 
ute på fjorden. Vi satser på 
et badeland, som årlig skal 
tiltrekke seg et par hundre 
tusen brukere fra Oslo til 
Østfold. Et helårstilbud, ikke 
bare for våre egne innbyg-
geres velvære, helse og 

trivsel, men en magnet som 
de næringsdrivende i Drøbak 
vil merke sier, Johansen.

Landbruk
En av Frogns største og vik-
tigste næring er landbruket. 
Dyrkbar mark er hellig for 
Venstre, og bare unntaks-
vis har vi stemt for å bruke 
landbruksjord til andre 
formål. Våre bønder er gode 
eksempler på kreativitet og 
nyskaping, slik de har vist 
gjennom omlegging av sine 
driftsformer.

Horgen
Venstre har kjempet for å 

gjøre Horgen til et industri-
område, det vil vi fortsette 
med. Vi hilser velkommen 
“Drøbak Næringspark” ved 
Måna, men vi vil fortsette å 
kjempe mot lagerlokaler i Holt 
skog. Området ved Dyrløkke 
Brannstasjon vil Venstre skal 
være en del av det pulserende 
forretningslivet på Drøbak 
City, og ikke brukes verken til 
flerbrukshus eller boliger. 
Vi vil samarbeide med det 
nye Frogn Næringsråd som 
veileder for nye og gamle 
bedrifter i Frogn og Drøbak 
avslutter Terje Johansen.
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Et kREATIVT og 
nyskapende Frogn
Venstre vil styrke næring-
slivet i Drøbak og Frogn ved 
å legge forholdene til rette 
for små og mellomstore 
bedrifter innen kunnskap og 
service, turisme og landbruk 
sier Terje Johansen.

«Venstre har en 
helhetlig strategi 

for næringsutvikling 
i Drøbak» Med gjestebåtplasser, restau-

rant og skøytebane vil Drøbak 
Gjestehavn bli en magnet for 
tilreisende og fastboende 
hele året.



Et kREATIVT og 
nyskapende Frogn
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Da rådmannen etter politikernes 
ønske la frem en sak om hva Kul-
turskolen kunne fått til med økte 

bevilgninger, snakket Venstre varmt 
for å oppfylle hele ønskelisten. Til tross 
for motstand fra partier som syntes 
en mindre satsing kunne holde, fikk 
Venstre til slutt flertall for en bevilgning 
som kuttet ventelisten og førte til at det 
ble opprettet tilbud i SFO-tiden. Tiden 
fra barna er ferdig på skolen til forel-

drene kommer hjem fra jobb bør kunne 
utnyttes bedre, også for de trinn som 
ikke har tilbud om SFO eller leksehjelp.

Frogn Kulturskole utgjør en betydelig 
del av barn og unges fritidstilbud og gir 
kommunen mye igjen i form av et lokalt 
kulturliv .Grunnlaget for en kulturell 
utvikling starter med barna, og Ven-
stre mener at det er viktig å nå ut til så 
mange som mulig. 

Venstre satser på kulturskolen
Venstre-forslag om betydelig økning av kulturskolens budsjett  
ble vedtatt i 2010. I neste periode ønsker Venstre å satse  
på utvidet tilbud på alle barneskoler i tiden fra kl 13-16.

Venstre sier nei til skolenedleg-
gelser. Vi skal ha skoler blant 
de beste i Norge, med stolte 
og kompetente lærere og økt 
folkevalgt engasjement.

 

Vi kan ikke ha noe lavere mål 
enn at skolene i Frogn skal 
være blant de beste i Norge, 
faglig og sosialt, sier Venstres 
Anne-Lisbeth Simonsen. Sko-

len skal gi hver enkelt elev et best mulig 
allment kunnskapsnivå, ferdigheter som 
kan utvikles og tro på egne evner. 

Venstre går inn for å styrke opplæringen 
i basisferdighetene lesing, skriving og 
regning. Dette forutsetter blant annet 
en særlig satsing på real- og språkfag.  
Ambisjonene i språkfag må også være 
å ha tilbud om andre språk enn en-
gelsk. Språktilbudet må også reflektere 
hvordan verden er i endring skaper nye 
behov.

-Det hadde vært morsomt om Frogn 
kunne være en foregangskommune og 
tilby opplæring i kinesisk språk – man-
darin, sier Simonsen.
Samtidig mener Simonsen at vi ikke må 
glemme elevenes personlige utvikling, 
og at kulturen må ha sin rettmessige 
plass i skolen.
- Elevene må også få utvikle seg gjen-
nom de praktiske og estetiske fagene, 
sier hun.

Satser på lærerne
Venstre satser på lærerne, og vil styrke 
lærerens rolle som respektert leder og 
kunnskapsformidler med høyt faglig 
nivå. Det er viktig at lærere får være 
lærer, og at elevers behov for andre typer 
hjelp og veiledning blir ivaretatt på en 
god og profesjonell måte.

-Lærernes faglige og pedagogiske 
kompetanse er avgjørende for elevers 
læringsutbytte, sier Simonsen. Det er 
derfor viktig å gi lærerne mulighet til 
å fornye og videreutvikle sin formelle 
kompetanse. 

Venstre vil at lærere får mer fleksibilitet 
til å prioritere sin arbeidsdag utover 
undervisningstimene. Det bør også bli 
mindre byråkrati for lærerne, slik at de 
får mer tid til forberedelse og til direkte 
elevoppfølging. 

Forebygging i skolen
Skolen har en nøkkelrolle i å forebygge 
sosiale problemer senere i livet. For å 
hindre frafall senere vil Venstre styrke 
den sosialpedagogiske rådgivningen og 
utdannings- og yrkesrådgivningen på 
ungdomstrinnet, gjeninnføre praktiske 
tilvalgsfag i 8.-10. klassetrinn og forenkle 
muligheten for utplassering i yrkeslivet. 

-Skolen må få frihet til å jobbe med 
den enkelte elevs egenskaper og behov, 
framfor pålagt antall timer teoretisk 
undervisning, sier Simonsen.

Venstre mener også at vi må ha 
en sterk skolehelsetjeneste, slik at 
psykiske problemer og rusproblemer 
fanges opp tidlig. Venstre var blant 
partiene i kommunestyret som sørget 
for at psykologtilbudet i skolen ble 
styrket.

Frihet og folkevalgt engasjement
Frogn Venstre ønsker å ha frie og selvs-
tendige skoler, der skolene kan prøve 
ut ulike løsninger som andre skoler kan 
lære av. Det gjør skolelederoppgaven til 
en krevende og viktig jobb. Rektor skal 
være skolens pedagogiske leder og sam-
tidig ha ansvaret for økonomisk styring, 
personalforvaltning og arbeidet med 
skolens omdømme. 

-Rektors viktigste oppgave er å være 
pedagogisk leder, sier Simonsen. Det er 
viktig at lærerne opplever at rektor er 
til stede i skolen og får avlastning med 
administrative oppgaver.

Venstre ønsker at politiske organer i 
større grad skal følge opp skolen, gjen-
nom at rektor legger frem planer for 
undervisning og utvikling av skolen for 
de folkevalgte.

-Direkte folkevalgt engasjement i skolen 
er ingen begrensning på skolenes frihet, 
men gir mulighet til å utvikle et frukt-
bart samspill mellom det skolefaglige 
og de politiske prioriteringene, avslutter 
Simonsen.

Venstre satser på skolen

Venstre har som mål at skolene i Frogn skal bli blant de beste  
i landet både faglig og sosialt sier Lisbeth Simonsen. (innfelt)

Tre på 
listen
Hvorfor har du sagt ja til å 
stå på Frogn Venstre liste 
ved årets kommunevalg?

Plass 11: Elin Godager  
Aasen, 29 år
Først og fremst er jeg er 
veldig interessert i hva som 
skjer i lokalmiljøet vårt, og 
som småbarnsmor er jeg 
selvsagt opptatt av barn 
og unges oppvekstmiljø fra 
barnehage/skole til kultur  
og markavern.

Plass 8: Martin Furru Vold, 
18 år
Jeg synes det er viktig å for 
ungdom å engasjere seg 
i politikk og derfor er jeg 
medlem i Unge Venstre.  
Å stå på listen er derfor en 
naturlig del av dette. Mine 
viktigste ”fanesaker” i Frogn 
er at det er viktig å ta vare på 
marka vår, samt at jeg synes 
det bygges for mye i Frogn.

Plass 7: Anne Wold, 
32 år
Jeg har en liberal grunn- 
holdning, så Venstre er 
derfor et naturlig førstevalg 
for meg, men rent konkret 
mener jeg Venstre er det  
partiet med den mest hel-
hetlige skolepolitikken og 
den beste politikken  
innenfor miljøvern generelt 
og markavern spesielt. 
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Fylkesting-
valget

Fylkesvaraordfører Inge Solli fra Nittedal topper Venstres liste 
foran Follo-kandidaten Solveig Schytz fra Ås (foran) og Siri 
Engesæth fra Bærum. Erik Lundeby er øverste Frogn-kandidat på 
plass 13. 

Akershus Venstre vil at arealbruken 
i Follo skal ses i sammenheng for å 
spare natur, dyrket mark og grøntom-
råder, og vil legge til rette for kollek-
tivtransport og sykkel.

Venstres fylkesvaraord-
fører Inge Solli er glad 
for at det er gjenn- 

omført mye god Venstre- 
politikk i Akershus de siste 
fire årene, blant annet 
etterutdanning av lærere og 
tidenes satsing på kulturtilt-
ak. Han stiller denne gang 
til valg med nye kandidater 
på plassene under seg.  En 
av de nye toppkandidatene 
er Solveig Schytz fra Ås.  
Hun er i dag nestleder i 
fylkets hovedutvalg for miljø 
og næring og styreleder i 
Norges speiderforbund..

Schytz mener vi på fyl-
kesnivå må tenke mer 
helhetlig om hvordan vi 
utformer nærmiljøet vårt 
for å spare natur, landbruk-
sarealer og grøntområder, 
slik at fortetting bare skjer i 
etablerte tettsteder og rundt 
kollektivtraseene. 
Vi må verne store, sammen-
hengende friluftsområder 
nær der folk bor, sier Schytz, 
og peker på både Kolstad, 

Oppegårdstjernet og områ-
det fra Seierstenmarka og 
nordover som eksempler på 
områder som bør vernes i 
regionale planer. 

Venstre vil at kollektivtrans-
porten skal styrkes, både 
med flere avganger og in-
nfartsparkering. Partiet går 
også inn for fortgang i byg-
ging av gang- og sykkelveier 
rundt skoler og tettsteder.

-Jeg vil jobbe for at vi i 
neste periode både får 
trygg skolevei fra Nesod-
den grense mot Dal, og for 
at gang- og sykkelveien fra 
Drøbak mot Ås endelig blir 
fullført, sier Schytz.

Begge sykkelveier er i dag 
under regulering, og Venstre 
mener at det nå er tid for å 
realisere disse prosjektene.

1. Terje Johansen 
(f. 1941)
Pensjonert siviløkonom

Terje Johansen (70) er sivil- 
økonom og har gjennom 
35 år hatt lederstillinger i 
næringsliveet. Han har 

deltatt i Pensjonskommisjonen, Kringkasting-
srådet, representantskapet for Norges Bank og 
styret i UMB.

-Jeg ivrer for etablering av arbeidsplasser ba-
sert på kunnskap og ser etablering av “design-
huben” i det gamle Jobu-bygget som et godt 
eksempel. 

Terje har vært medlem av Frogn Kommune- 
styre siden 1975 med unntak av en periode 
på Stortinget  fra 1997 - 2001. Terje er Frogns 
mest erfarne politiker og Frogn Venstres 
naturlige ordførerkandidat.

4. Anne Lisbeth 
Simonsen (f. 1943)
Pensjonert lærer

Anne Lisbeth (68) har bodd 
i Frogn siden 1969. Hun har 
jobbet som lærer på Heer 
Skole i 30 år og har i hele 

sitt liv vært aktiv i ulike lag og foreninger blant 
annet som leder av Frogn Lærerlag, leder av 
AKAN-utvalget i Frogn og vært styremedlem i 
Akershus Idrettskrets.

-Som lærer ser jeg hvor viktig det er at barn og 
unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår 
med tilbud og utfordringer som kan gjøre dem 
til ”gagns mennesker”. 

Anne Lisbeth har vært medlem av Venstre 
siden hun var 16 år og har sittet i landsstyret i 
Unge Venstre. Hun var medlem av skolestyret  
i Frogn i to perioder.

5. Nicolay Corneliussen 
(f. 1969) Programsjef 
Nordic Choice Hotels

Nicolay(42) er født og  
oppvokst i Drøbak,  
utdannet ved Norges 
MarkedsHøyskole og har 

hatt ulike lederstillinger i næringslivet. 

-Jeg brenner for å opprettholde kommunen 
som et godt sted å vokse opp for barn og unge. 
Dette betyr at jeg vil jobbe for for å bevare de 
stadige krympende grøntområdene, sier han. 

Nicolay har representert Frogn Venstre i Kom-
munestyret i tre perioder. Han har sittet som 
medlem i Formannskapet, Hovedutvalg for 
oppvekst og opplæring, planutvalget m.m.

2. Line Stokholm 
(f. 1969) Sivilarkitekt

Line Stokholm (42) har 
bodd i Frogn og Drøbak i 
store deler av sitt liv. Line 
er sivilarkitekt og driver 
arkitektkontoret Kile-Stok-

holm sammen med sin mann i Oslo. 

Jeg er opptatt av å sikre at brukerne blir hørt 
og at ikke staten trer ordninger som ikke er 
godt nok forberedt ned over hodet på kommu-
nen, når samhandlingsreformen skal innføres.

Line er i dag fast medlem av Utvalg for  
oppvekst og kultur, og sitter som 1. vara til  
kommunestyret. 

3. Erik Lundeby 
(f. 1965) Ansvarlig
Etikk i NHO

Erik Lundeby (45) har bodd 
i Drøbak siden 1997. Erik 
er fast dagpendler med 
bussen til Oslo der han 

jobber i NHO med ansvar for arbeidet med 
etikk og samfunnsansvar i næringslivet. 

-Jeg er opptatt av hvordan vi kan beholde og 
videreutvikle Drøbak sentrum som et levende 
småbymiljø, og vet at både kultur, uteliv, han-
del og annet næringsliv er viktig for å skape liv 
og røre sier han. 

Erik er i dag gruppeleder for Frogn Venstres 
kommunestyregruppe på fem personer og er 
nestleder i utvalg for miljø, plan og bygg. Han 
har også vært leder av Frogn Venstre.

Frogn Venstres kandidater

7. Anne Wold, f. 1978
8. Martin Furru Vold, f. 1992
9. Stine Dyste Bjelland, f. 1972
10. Ivar Ruud Eide, f. 1960
11. Elin Godager Aasen, f. 1982
12. Ole knardahl, f. 1993
13. karianne F. Pedersen, f. 1969
14. Peter Hoebeke, f. 1953
15. Liv Vogt, f. 1948

16. knut Houge, f. 1961
17. Marianne Ellefsen, f. 1968
18. Trygve Lorentzen, f. 1969
19. Hanne J. Johansen, f. 1944
20. Steinar Aaslund, f. 1969
21. Palwinder kaur, f. 1960
22. Johan Mangseth, f. 1991
23. Siw Fjelstad, f. 1960
24. Christian Eitrem, f. 1977

6. Gjermund  
Stormoen (f. 1951)

Gjermund (60) har bodd i 
Frogn siden 2002 og var til 
2011 daglig leder i Debio-  
organisasjonen som har 
ansvar for kontroll og 
godkjenning av økologisk 

produksjon og omsetning i Norge. Gjermund 
har lang erfaring fra organisasjons- arbeid, 
blant annet som leder i Norges speiderfor-
bund i omtrent 20 år. Han har også vært aktiv 
i kirken, og var medlem av Kråkstad me-
nighetsråd i 16 år - tolv av dem som leder. 

-I Frogn vil jeg jobbe for at kommunestyret 
ikke overlater styringen av hvordan utbygging 
skal skje til eiendomsutviklerne alene, sier 
han. 

Gjermund er en erfaren lokalpolitiker fra Ski 
Venstre medt to perioder i kommunestyret 
i tillegg til to perioder på varaplass. Han har 
bred erfaring fra ulike utvalg, og har vært leder 
i likningsnemnda.

25. Berit Johansen, f. 1944
26. Helge Simonsen, f. 1941 
27. Sverre Vivi, f. 1949
28. Frode Grøntoft, f. 1964
29. Gretha Gilboe, f. 1940
30. Tom Chr Holtnæs, f. 1945
31. Jorunn Holter, f. 1933


