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Venstre har alltid stått fremst i 

kampen for åpenhet i forvaltnin-

gen. Venstres folkevalgte har et 

spesielt ansvar for å ivareta inter-

essene til dem som ikke har sterke 

talspersoner. 

Venstre vil arbeide for å opprette 

flere fora for å hente, be om og 

lytte til råd. Beslutninger må fat-

tes nærmest mulig den det gjel-

der. Den enkelte skal ha en reell 

påvirkningsmulighet i forhold til 

sin hverdag. 

Lørenskog Venstre vil:
•	 stå	 for	 åpenhet,	 høy	 etisk	 standard	 og	

maktspredning	i	Lørenskog	kommune
•	 vitalisere	 innbyggerinitiativet	 (e-initiativet)	

for	 å	 redusere	 avstanden	 mellom	 innbyg-
gerne	og	politikerne

•	 gjennomføre	folkemøter	(plansmier)	ved	ut-
viklingsprosjekter,	 slik	 at	 innbyggernes	 be-
hov	og	ønsker	vektlegges.

•	 styrke	skolebyggene	som	sosiale	møteplas-
ser	i	nærmiljøet

•	 styrke	det	regionale	samarbeidet	med	Oslo	
og	resten	av	Romerike

•	 sikre	 lokalt	 miljøengasjement	 ved	 gjeninn-
føring	av	Lokal	Agenda	21

•	 ha	16-årsgrense	for	stemmerett	og	valgbar-
het	ved	lokalvalg

•	 innføre	 serviceerklæringer	 for	 kommunens	
tjenester

•	 være	åpne	for	konkurranseutsetting	utenfor	
kommunens	kjerneområder

•	 legge	 til	 rette	 for	 interkommunalt	 samar-
beid	på	områder	der	kommunens	ressurser	
av	kompetanse	og	kapital	ikke	strekker	til

•	 ikke	innføre	eiendomsskatt	på	bolig
•	 at	 det	 offentliggjøres	 hvilke	 eiendommer	

kommunen	eier

Venstre er et miljøparti, — vi vil at 

fremtidens generasjoner skal få 

lov til å forvalte jordens ressurser 

og ikke bare rydde opp etter sine 

forfedre.

Med	vårt	krav	til	forbruk	og	velstand,	er	det	ikke	
gitt	at	vår	generasjon	har	en	fremtid	å	tilby	sine	
etterkommere.	 Men	 med	 all	 den	 teknologi	 og	
all	den	kunnskap	vi	besitter,	kan	vi	også	over-
late	 en	 grønn	 klode	 til	 våre	 barn.	 Forutsetnin-
gen	er	at	vi	tenker	på	neste	generasjons	beste	
når	vi	tenker	på	vårt	eget	beste.	Den	tenkningen	
starter	hos	hver	enkelt	av	oss	og	er	den	enkeltes	
ansvar!	
Vårt	 ansvar	 som	 politikere,	 er	 å	 sikre	 at	 din	
ansvarlighet	 som	 enkeltmenneske	 og	 borger,	
videreføres	 når	 beslutningene	 skal	 fattes	 for	
samfunnet	og	på	vegne	av	samfunnet.	

Venstre	er	et	sentrumsparti	som	har	stor	gjen-
nomslagskraft	 i	 forhold	 til	 størrelsen.	 Vi	 har	
store	tanker	og	stor	tro	på	fremtiden.	Med	din	
hjelp	kan	disse	tankene	bli	en	realitet.	Vi	vet	at	

løsningene	 finnes	 i	 et	 samarbeid	 mellom	 en-
keltmennesker,	næringsliv,	organisasjonsliv	og	
den	offentlige	forvaltning.	

Venstre	skiller	kortsiktig	gevinst	og	velbehag	fra	
hensynet	til	det	som	gagner	morgendagen.	

Lørenskog	skal	velge	sine	tillitsmenn	og	kvinner	
for	de	neste	fire	år.	
Valget	 er	 ditt.	 Vi	 ønsker	 en	 styrt	 utvikling	 til	
beste	for	innbyggerne.	—	Ikke	bare	for	de	neste	
fire	 årene,	 men	 for	 alle	 de	 generasjoner	 som	
skal	komme!

Godt	valg!	

Lørenskog Venstre 

Venstre om 
LOKALDEMOKRATI

Et Lørenskog for fremtiden!
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Barnehagen skal møte barnet 

fordomsfritt, engasjert, trygt og 

tillitsfullt. Det er viktig med et 

mangfoldig tilbud av barnehage-

typer som for eksempel kultur-, 

natur- og idrettsbarnehager. Na-

turopplevelser er vesentlig i barns 

utvikling og gir mulighet for fysisk 

utfoldelse, mestring, undring og 

rekreasjon.

Lørenskog Venstre vil:
•	 at	 offentlige	 og	 private	 barnehager	 likebe-

handles	og	styres	av	samme	krav	til	kvalitet
•	 stimulere	til	økt	bruk	av	naturen	rundt	den	

enkelte	barnehage
•	 prioritere	 vedlikehold	 av	 barnehager	 for	 et	

godt	inneklima	og	miljø
•	 etablere	 naturbarnehage	 ved	 markagrensa	

ved	Ødegården
•	 at	barnehager	med	lavt	sykefravær	skal	be-

lønnes
•	 ha	fleksible	åpningstider	i	barnehagene
•	 støtte	tiltak	som	fremmer	respekt	for	kultu-

rell	identitet	og	utvikling	av	språk	i	barneha-
gen

•	 gi	barn	som	trenger	språktrening	gratis	kjer-
netid	i	barnehagen

•	 starte	 et	 prøveprosjekt	 med	 deling	 av	 as-
sistentstillinger	mellom	SFO,	barnehage	og	
grunnskole.

•	 øke	antallet	barnehageinntak	til	to	pr.	år
•	 videreføre	 prøveprosjektet	 SMIL	 i	 barneha-

gene,	 som	 stimulerer	 matematikkforståel-
sen	hos	barna

•	 belønne	barnehager	som	lager	felles	drifts-
løsninger	i	ferier

Venstre om BARNEHAGE

Venstre vil ha en sterk og god of-

fentlig skole, supplert av private 

undervisningstilbud. Venstre vil 

styrke skolen gjennom å øke re-

spekten for læreren og fagkunn-

skapen. Den enkelte skole må gis 

mer ansvar og større handlings-

rom. Vi vil oppmuntre til kreati-

vitet og at lokalmiljøet brukes til 

praktisk miljøvern.  

Skolen skal ha et mål om å ut-

danne det hele mennesket, gi for-

ståelse og innsikt i ulike kulturer, 

tros- og livssyn. 

Lørenskog Venstre vil:
•	 ha	økt	selvstyre	for	den	enkelte	skole	og	økt	

innflytelse	til	driftsstyrene
•	 innføre	kompetanseår	for	læreren
•	 bidra	til	seniortiltak	for	å	sikre	at	kompetent	

arbeidskraft	blir	i	skolen
•	 gi	 foreldrene	 forutsigbarhet	 i	 form	av	 tidlig	

varsling	 når	 det	 gjelder	 plassering	 i	 skole-
kretser

•	 øke	lærertettheten
•	 ha	 åpen	 gymsal	 på	 ungdomsskolene	 etter	

skoletid
•	 at	barna	skal	ha	en	trygg	skolevei	slik	at	de	

kan	gå	til	skolen
•	 styrke	kvaliteten	på	leksehjelpen	i	skolen
•	 styrke	 og	 utvikle	 skolens	 yrkesutdannings-

veiledning
•	 at	PPT	og	skolehelsetjenestens	ressurser	til	

enhver	tid	samsvarer	med	behovet
•	 bevare	 kommunale	 tomter	 til	 fremtidige	

skolebehov
•	 at	ny	barneskole	på	Ødegården	ferdigstilles	

før	innflytting	til	området

Venstre om SKOLE 
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Venstre er et ansvarlig miljøparti 

som vil gi våre barn og barnebarn 

like gode muligheter til å oppleve 

ren natur som vi selv har hatt. Det 

handler om å sikre livsgrunnlaget 

for fremtidige generasjoner. Ven-

stre vil intensivere innsatsen for 

miljøvennlige tiltak. 

Lørenskog Venstre vil:
•	 redusere	 klimagassutslippene	 i	 kommunen	

med	minst	30	prosent	innen	2020
•	 at	 miljøhensyn	 skal	 ha	 overordnet	 betyd-

ning	i	all	kommunal	planlegging	og	drift
•	 at	 levering	 av	 avfall	 fra	 husholdninger	 til	

kommunens	gjenbruksstasjon	skal	være	in-
kludert	i	renovasjonsavgiften

•	 kontinuerlig	 fase	 ut	 kommunens	 biler	 til	
biler	med	 lavere	utslipp	til	 luft,	 fortrinnsvis	
elbiler

•	 at	 Lørenskog	 kommune	 skal	 bli	 en	 fore-
gangskommune	 i	 miljøeffektiv	 utbygging	
som	skaper	varierte,	trygge	og	gode	bomil-
jøer

•	 stille	estetiske	krav	 til	arkitektur	 i	kommu-
nen,	sikre	tilstrekkelig	med	søppelkasser	og	
gå	 foran	 med	 forskjønning	 av	 kommunens	
bygg.

•	 sørge	for	grønn	drift	av	kommunen	gjennom	
miljøsertifisering	 og	 innføre	 rettferdig	 han-
del	 som	prinsipp	 i	alle	kommunale	 institu-
sjoner

•	 redusere	støybelastningen	for	utsatte	bolig-
områder	 og	 sørge	 for	 at	 støyskjermer	 byg-
ges	med	god	estetikk

•	 fortsette	å	bygge	ut	fjernvarmenettet	
•	 pålegge	alle	nye	byggeprosjekter	å	tilrette-

legge	for	alternative	energikilder
•	 sikre	biologisk	mangfold,	viktige	naturområ-

der	og	tilgang	til	naturen
•	 bevare	markagrensa
•	 sikre	grønne	lunger	i	boområdene	og	grønne	

korridorer	imellom	dem

Venstre om MILJØVERN

Venstre vil ha et  mangfoldig, ny-

skapende og miljøvennlig næ-

ringsliv.   Venstre ønsker å hjelpe 

frem gründere, øke kunnskapsba-

sert næringsliv i Lørenskog og gjø-

re det enkelt og attraktivt å utvi-

kle næringsvirksomhet, også med 

utgangspunkt i kulturvirksomhet. 

Dette vil være et viktig bidrag til et 

levende samfunn og kan redusere 

jobbpendling. 

 

 Lørenskog Venstre vil:
•	 utvikle	 en	 kommunal	 næringsplan	 med	

spesiell	 vekt	 på	 næringer	 relatert	 til	 helse,	
logistikk	og	kultur,	og	utvikle	et	samarbeid	
med	de	videregående	skolene	i	kommunen

•	 etablere	en	næringshage	med	rimelige	loka-
ler	for	selvstendig	næringsdrivende

•	 utvikle	 næringssamarbeidet	 med	 andre	
kommuner	i	regionen

•	 sidestille	offentlige	og	private	tjenestetilby-
dere

•	 prioritere	kvalitet	og	miljøprofil	framfor	pris	
og	mengde	ved	offentlige	innkjøp

•	 aktivt	 benytte	 den	 næringsfaglige	 ressurs	
som	kommunens	innbyggere	med	en	annen	
etnisk	opprinnelse	utgjør

•	 stimulere	ungdommen	spesielt	til	å	etablere	
bedrifter,	for	eksempel	gjennom	Ungt	Entre-
prenørskap

•	 regulere	 tilstrekkelige	 arealer	 til	 nærings-
utvikling	og	småbedrifter	ved	knutepunkter	
som	Ahus	og	Lørenskog	stasjon

•	 støtte	tiltak	som	gir	jordbruket	i	kommunen	
en	sikker	fremtid

•	 oppmuntre	til	økologisk	landbruk
•	 at	Lørenskog	kommune	skal	ha	som	prinsipp	

å	regulere	tomter	til	et	formål	før	de	selges
•	 at	kommunen	tydelig	formidler	hva	den	vil	

med	sine	ulike	selskaper	og	eiendommer

Venstre om NÆRINGSLIV
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Frivillige organisasjoner og foren-

inger gjør en formidabel innsats 

for kultur- og idrettslivet i kom-

munen vår. Dette engasjementet 

er det verdt å støtte. Kommunen 

må gi kultur og idrett gode ram-

mevilkår og spille en aktiv tilrette-

leggerrolle.  Idretten må utvikles 

når det gjelder bredde og tilgjen-

gelighet for alle.  Det er viktig å 

unngå frafallet i ungdomsidretten. 

Lørenskog Venstre vil:
•	øke	tilgjengelighet	og	merking	av	kulturmin-
ner	som	for	eksempel	Olavskilden	på	Hammer	
og	gravrøysene	i	Haneborglia
•	knytte	husstander	til	kommunalt	vann,	slik	at	
Knuttjern	kan	benyttes	som	badevann	
•	støtte	tiltak	som	fremmer	større	bredde	i
Idrett,	mosjon	og	kultur	 for	alle	aldersgrupper	
og	funksjonsnivåer
•	støtte	idrettslag	som	stimulerer	til	lavterskel-
tilbud	for	ungdom	13	–	19	år
•	ha	anlegg	for	cricket	i	Lørenskog
•	bygge	flere	skateramper	i	Lørenskog

•	styrke	Losbydagene	for	lokal	kulturell	identi-
tet	ved	å	arbeide	for	økt	kulturell	samhandling	
mellom	 lag,	 foreninger,	 kommunen	 og	 næ-
ringslivet
•	legge	til	rette	for	kultur	også	som	næring
•	bedre	kulturtilbudet	til	barn	i	førskolealder
•	 gi	 biblioteket	 økte	 ressurser	 	 og	 understøtte	
det	som	et	sosialt	møtested
•	gi	fortrinn	til	lokalt	og	regionalt	forankret
kulturtilbud	i	Lørenskog	Hus

Venstre om 
KULTUR og IDRETT

Venstre vil gjøre det attraktivt å 

velge miljøvennlig og sikre god og 

trygg fremkommelighet for alle. 

Kollektivtilbudet må gjøres til det 

naturlige alternativet for transport 

både innen Lørenskog og til nabo-

kommunene. 

Lørenskog Venstre vil:
•	 ha	 en	 høyfrekvent	 ringbuss	 i	 sentrale	 om-

råder	 i	 Lørenskog	 for	 å	 sikre	 et	 godt	 lokalt	
busstilbud

•	 prioritere	sikkerhet	og	fremkommelighet	for	
myke	trafikanter

•	 tilrettelegge	 sikre	 sykkelparkeringer	 i	 alle	
sentrale	områder	av	kommunen

•	 fortsette	 å	 bygge	 fortau,	 gang-	 og	 sykkel-
veier,	og	gjøre	dem	til	det	korteste	alterna-
tivet

•	 at	 kommunen	 kartlegger	 og	 sikrer	 miljø-
snarveier	for	gående

•	 sørge	 for	 måking	 og	 strøing	 av	 fortau	 og	
gangveier	på	lik	linje	med	bilveier

•	 at	parkeringsplassen	ved	Lørenskog	stasjon	
forblir	avgiftsfri,	og	at	kapasiteten	økes	ved	
at	det	etableres	ytterligere	en	innfartsparke-
ring

•	 oppmuntre	 til	 tilrettelegging	 for	 parkering	
for	busspendlere	på	kjøpesentrene	og	andre	
egnede	arealer

•	 i	 første	fase	sammenkople	Grorudbanen	og	
Ellingsrudbanen	 ved	 Lørenskog	 stasjon,	 og	
dekke	transportbehovet	til	Ahus	med	konti-
nuerlige	skyttelbusser

•	 arbeide	 for	 baneløsning	 fra	 Oslo	 til	 Ahus	
med	fokus	på	reisetid

•	 ha	et	aktivt	samarbeid	med	Oslo	kommune	
slik	at	Lørenskog	stasjon	oppgraderes	 til	et	
regionalt	 kollektivknutepunkt	 med	 korre-
sponderende	transportmidler.

Venstre om SAMFERDSEL
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Stem Venstre i Lørenskog!

Et godt fysisk og psykososialt mil-

jø er av stor betydning for men-

neskers utvikling og helse. Venstre 

vil gi alle muligheten til å leve et 

godt og meningsfylt liv i kommu-

nen. 

Målbevisst	 offentlig	 satsing	 på	 forebyggende	
helsearbeid	 vil	 kunne	 bedre	 den	 enkeltes	 livs-
kvalitet	og	redusere	helse-	og	sosialutgifter	på	
lengre	sikt.	
Stat	og	kommune	må	ta	ansvar	for	å	planlegge	
gode	 miljøer,	 fjerne	 miljøskadelig	 påvirkning,	
f.eks	forurensede	utslipp	og	sørge	for	folkeopp-
lysning	 og	 opplæring	 i	 skolen	 som	 kan	 sette	
den	enkelte	i	stand	til	å	ta	vare	på	egen	helse.	

Lørenskog Venstre vil:
•	 sikre	 tilstrekkelig	 tilbud	 på	 syke-	 og	 om-

sorgsboliger
•	 gi	eldre	 innflytelse	på	 innholdet	 i	 tjenester	

de	er	avhengige	av
•	 gå	 inn	 for	 flere	 faste	 stillinger	 og	 stillings-

prosenter	i	helse-	og	omgsorgstjenesten
•	 ha	bedre	medisinfaglig	tilsyn	ved	sykehjem-

mene
•	 at	kommunen	skal	være	ansvarlig	for	krav	til	

kvalitet	i	tjenesten	uavhengig		av	hvem	som	
leverer	den

•	 sikre	 tilfredsstillende	 lavterskeltilbud	 for	
psykiske	lidelser

•	 sikre	gamle	og	rekruttere	nye	fosterhjem
•	 øke	barnevernets	ansvar	for	fosterbarn	over	

18	år
•	 øke	kunnskapen	om	familievold	 i	skoler	og	

barnehager	og	gjennom	helsestasjoner
•	 utarbeide	retningslinjer	for	hvordan	familie-

voldssaker	skal	følges	opp
•	 at	 alle	 rusmisbrukere	 skal	 få	 tilbud	 om	 et	

godt	behandlingsopplegg
•	 at	pårørende	til	funksjonshemmede	og	rus-

misbrukere	skal	få	tilstrekkelig	støtte
•	 sørge	 for	 at	 unge	 mennesker	 får	 prøve	 seg	

i	 tilrettelagte	 arbeidsplasser	 slik	 at	 de	 ikke	
utvikler	seg	til	langtidsarbeidsuføre

Venstre om HELSE og 
SOSIALT ANSVAR

Når jeg drar på tur innover 

Losby med minstemann 

i sykkelhenger, møter jeg 

bare smilende ansikter. Fra 

byen Lørenskog til natur-

reservatet Østmarka bru-

ker jeg 40 minutter med 

sykkel. Da realiserer jeg 

det gode liv!
Bjørn	Ivar	Gran,

1.kandidat

Jeg vil være med og sikre 

en rettferdig og miljøvenn-

lig politikk i Lørenskog. 

Den enkelte skal ha valg-

frihet, og ved behov må 

den som trenger det få 

støtte. Med din stemme 

får vi det til!
Torild	Jørgensen,

2.kandidat

Det ideelle samfunnet for 

meg lar innbyggerne være 

enkeltindivider og gir alle 

friheten og ansvaret ved å 

være en viktig brikke i den 

store helheten. 
Lisa	Kara	Fröyland,

3.kandidat

’’ ’’ ’’
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Venstres kandidater 2011

1.  Bjørn Ivar Gran 
 Lærer, 41 år
 Kjenn

2.  Torild Jørgensen 
 Miljøsjef, 48 år
 Rasta

3.  Lisa Kara Fröyland 
 Student, 36 år
 Rolvsrud

4  Lise Sandsbråten (1968) Fjellhamar
5  Thomas Eidsjø (1976) Lørenskog
6  Ingvild Heramb (1962) Rasta
7  Ruth Vilnes (1976) Rasta
8  Rolf Kanstad (1963) Rasta
9  Ola G Strømme (1959) Rasta
10  Goran Feizbakhsh (1987) Lørenskog
11  Frode Hofset (1953) Fjellhamar
12  Kjersti F. Leiksett (1976) Rasta
13  Marit Hofset (1961) Fjellhamar
14  Inger Tangen (1943) Lørenskog
15  Shakila Nabi (1975) Lørenskog
16  Trygve Baarlid (1931) Fjellhamar
17  Ada Bakke (1945) Løvenstad
18  Alf Knutsen (1965) Fjellhamar
19  Eystein Hanssen (1965) Fjellhamar
20  Harald Njaa (1970) Fjellhamar
21  Berit Noer Smedstad (1937) Lørenskog
22  Arnold Kyrre Martinsen (1955) Finstadjordet
23  Guro Jensen Gjelland (1960) Fjellhamar
24  Signy Hansen Rustlie (1938) Lørenskog
25  Karsten Molværsmyr (1952) Rasta
26  Ulf Nymoen (1947) Lørenskog
27  Erling J. Abelsen (1934) Lørenskog
28  Helge Årøen (1940) Lørenskog
29  Åse Marit Leere Øyestad (1970) Rasta
30  Terje Brøsholen (1952) Fjellhamar
31  Brita Barstad (1931) Skårer 

Du finner Lørenskog Venstre på Facebook og Twitter!
Facebook: www.facebook.com/pages/Lørenskog-Venstre/224058237610836
Twitter: www.twitter.com/lorenskogvenstr


