
DET GODE LIV



INKLUDERENDE SKOLE
Skolen bør ikke detaljstyres  av folk langt 
unna klasserommet, men tilpasses dem 
som har skolen som sin hverdag. 

Skolen trenger motiverte lærere, engasjerte 
foreldre og inspirerte elever.
 
En slik skole gir rom for individuell be-
handling, og verdsetter at hver elev har 
et unikt utgangspunkt. Slik blir skolen en 
arena for lagarbeid, utvikling og  engasje-
ment, og høy toleranse for at folk er for-
skjellige. For å nå dit må engasjementet 
være nært, også ditt engasjement er vik-
tig!

Lørenskog Venstre vil gi den enkelte 
skole større handlingsrom og tilpasnings- 
muligheter.



NÆRINGSLIV
Politikernes rolle er ikke å ha et 
hardt grep på rattet i alle sam-
menhenger. Vi skal opptre lib-
eralt, tilby perspektiver og sikre 
god planlegging basert på solid 
fagkunnskap. 

I Lørenskog vil vi særlig orientere 
innsatsen mot helse og A-hus. 
Ved å dyrke spisskompetans-
en vår kommune huser kan vi 
tiltrekke oss gründere som kan 
utvikle næringsvirksomhet og 
flere arbeidsplasser.

En slik satsning vil skape 
attraktive kunnskapsbaserte
arbeidsplasser og kan redusere 
behovet for jobbpendling.



KULTUR
Gode møteplasser og gode opplev-
elser sosialt, i underholdning eller 
i idrett, gir det gode liv. Vi ønsker 
et bredt spekter av tilbud og opp-
levelser for både barn og voksne, 
og det skal være tilgjengelig i vår 
egen kommune. 

Samspill med og tilrettelegging for 
frivillige organisasjoner, gir men-
nesker anledning til å delta, ikke 
bare være tilskuere. 

Bibliotek og kulturhus er gode 
møteplasser, og gir unge og eldre 
kunnskap og sosiale arenaer. 

Tilrettelegging for næringslivet 
bidrar også til et bredt tilbud for 
både café-gjengeren, og den som 
vil en «tur på byen».



HELSE OG VELFERD
Det offentlige skal veilede og tilby, 
ikke pålegge den enkelte løsninger. 
Mestring, selvstendighet, mulighet til
utfoldelse og hjelp når vi tenger det er 
grunnleggende. Dette er forutsetninger 
for god selvfølelse og trygghet i hverdagen. 

Den enkelte må selv få velge form på 
hjelp og assistanse i situasjoner og faser 
hvor dette kan bli aktuelt. Hjemme-
hjelp, sykehjem, støttekontakt, eller
annen assistanse er noen alternativer, 
og tilbud gis hjemme og i nærmiljøet 
når dette passer.

Aktiviteter og tilbud kan forebygge
at folk blir syke, men enkeltindividet
beslutter selv hvordan det ønsker å
leve.



SOM SKAPT 
FOR BUSS

Bussen skal frem. Lørenskog er som 
skapt for en høyfrekvent skyttelbuss.

Tenk deg at bussen kommer hvert 
10. minutt på steder som Lørenskog 
stasjon, Rasta senter, Lørenskog 
hus, Finstadsletta, Triaden, Dovre og 
Ahus.

Bussene går i et 8-talls mønster 
rundt om i bygda med Skårerslet-
ta og bussterminalen som senter.  
Kundegrunnlaget er stort, derfor blir 
prisen lav. 

Ungdommene blir selvgående og 
mobile. Bilen brukes mindre og 
miljøet vinner!

FRA BILEIER TIL BILBRUKER
”The world is moving from car 

ownership to car usership”.

En internasjonal undersøkelse fra 2012* 
viser at vi er inne i en trend der tradisjonelt 
bileierskap erstattes av behovsprøvd bil-
bruk. Bildelingsordninger brer om seg i 
Europa.  I urbane strøk med stor befolk-
ningsvekst og lite plass er betalingsviljen 
for  fast bil og en dyr parkeringsplass 
mindre og mindre.
 
I Stor-Oslo har Bilkollektivet fått 2400 
husstander og bedrifter som brukere av 
sin delte bilpark. Lørenskog er ideel for 
bildeling med tett bebyggelse og god 
kollektivdekning. 

Lørenskog Venstre vil at trender som 
dette kommer rett inn i planlegging av 
infrastrukturen i kommunen vår.

* En større internasjonal undersøkelse utført i 2012 av KPMG om 
verdens bilprodusenter.
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Meld deg inn i Lørenskog Venstre
for å sikre ...

...DET GODE LIV

Torild Jørgensen Bjørn Ivar Gran Lisa Kara Fröyland Rolf Kanstad

Møt Lørenskog Venstre på

INTERNETT  - http://lorenskog.venstre.no

FACEBOOK  - http://www.facebook.com/lorenskogvenstre

TWITTER  - http://www.twitter.com/lorenskogvenstr


