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Les mer om Venstre på nettet,

hurum.venstre.no

Politisk befinner Venstre seg i

sentrum, på borgerlig side.

Venstre vil at Hurum skal være en 

kommune hvor folk ønsker å bo 

hele året.

Vår politikk forener personlig frihet med   
samfunnsansvar. Venstre er ikke redd for åpen-
het og vi ønsker at Hurums befolkning aktivt 
skal delta i utviklingen av kommunen. Vi vil ha 
åpne politiske prosesser, lytte til nærmiljøfora-
ene og gjøre kommunen servicevennlig. Vi me-
ner at en kommunesammenslåing med Røyken 
er nødvendig for å kunne gi innbyggerne best 
mulige tjenester.
 
 Derfor vil Venstres  representanter i kommune-
styret 2011-2015 jobbe for:
•	 at vi skal ha gode skoler med gode lærere
•	 at vi har en vakker og miljøvennlig   

kommune med et godt  kollektivtilbud
•	 at Hurum skal ha et godt helsetilbud for alle
•	 at Hurum har et rikt og variert kultur- og  

idrettstilbud
•	 at Hurum blir en attraktiv kommune for folk 

og næringsliv som vil  etablere seg her
 

Det nytter å stemme Venstre

Venstre har jobbet fram følgende politiske  
resultater den siste fireårsperioden:
•	 Etablering av Familiens hus
•	 En utvikling på Sætre i tråd med   

befolkningens ønsker
•	 Mer svømmeundervisning i skolen
•	 Etablering av Folkestad oppvekstsenter
•	 Satsing på hus fremfor hytter
•	 Allmennhetens adgang til strandsonen
•	 Større åpenhet i politiske prosesser
•	 Flere stillinger på Legevakten
•	 Fokus på vern av dyrka mark
•	 Utredning av bibliotekfilial på Sætre
•	 Tilført Holmsbu Billedgalleri midler til  

 vedlikehold
•	 Økt fokus på fattigdom i Hurum
•	 Bidratt til Steinerskolens videre drift

Et liberalt
Hurum
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Barn og unge tilbys ulike   

muligheter til faglig og personlig 

utvikling siden ingen er like.

Venstre vil:
•	 ha fritt skolevalg
•	 sikre tilstrekkelig med ressurser til skolen
•	 tilby alternative opplæringsarenaer som 

gårds- og fiskeskole
•	 gi gode driftsmuligheter for private skoler
•	 tilby lærere etterutdanningsmuligheter
•	 styrke svømmeundervisningen
•	 at Hurum kommune skal ha en svømmehall
•	 arbeide for International Baccalaureate 

linje (IB) ved Røyken videregående skole
•	 beholde automasjonslinjen ved Røyken  

videregående skole 
•	 etablere TIP (Teknisk Industriell Produk-

sjon) ved Røyken videregående skole

 

La  flyktningene bli en ressurs
Det  bor mennesker fra 65 nasjoner i Hurum. 
Noen er kommet hit som flyktninger med   
ønske om et bedre liv for seg og sin familie.  
Venstre mener Hurum må være med på  å dele 
det internasjonale ansvaret for mennesker på 
flukt.
 
 

Venstre  vil:
•	 at vi skal ta imot flyktninger også i   

 framtiden
•	 at  rettigheter og plikter skal gå hånd i hånd
•	 kreve  at alle flyktninger lærer seg norsk
•	 at  tilbud om arbeidstrening gis til alle  

 flyktninger 
•	 styrke Hurum Kompetansesenter
•	 at  kommunen skal stille til rådighet,   

eventuelt selv bygge, boliger som   
flyktninger har råd til å leie

•	 at  det utvikles en modell som gir   
flyktninger og innvandrere    
 kompetanse innen  helse- og om-
sorg. 

•	 at  Hurum vurderer å søke samarbeid med 
andre  kommuner i flyktningarbeidet

•	 at flyktningene skal få hjelp til deltakelse i 
idretts- og  kulturaktiviteter

Kunnskap og
like muligheter
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Hurum Venstre vil gjøre det lett for 

deg å velge miljøriktige løsninger.

Venstre vil:
•	 verne dyrka mark
•	 gå imot at Hurum blir en dumpingplass for 

andres problemavfall
•	 ha søppeltømming hver 14.dag
•	 ha miljøstasjoner på lett tilgjengelige 

steder
•	 gjøre strandsonen tilgjengelig for   

allmennheten
•	 at det skal lages en helhetlig verneplan for 

Oslofjorden og Drammensfjorden
•	 innføre reduserte byggesaksavgifter ved 

energibesparende løsninger
•	 sette opp ladestasjoner for el-bil ved   

pendlerparkeringer og offentlige bygg
•	 at Hurum kommune skal bli et miljøfyrtårn
•	 at det opprettes et ENØK-fond der man kan 

søke om støtte til miljøtiltak i Hurum 

 

Alle som bor i Hurum skal kunne 

ferdes trygt til fots, på sykkel og 

med bil. Det skal være enkelt og 

forutsigbart å benytte kollektiv 

transport.

 
Venstre vil:
•	 undersøke mulighetene for å opprette en 

båtforbindelse mellom  Storsand og Drøbak
•	 arbeide for en betydelig forbedring av  

 veistandarden på Hurums veier
•	 at det etableres gang- og sykkelvei Hurum 

rundt
•	 opprette en toveis ringbuss rundt Hurum
•	 arbeide for å få praktiske overganger   

mellom buss, tog, hurtigbåt og ferge
•	 etablere pendlerparkering ved trafikknute-

punktene i kommunen
•	 arbeide for å etablere en bussrute gjennom 

Oslofjordtunnelen
•	 ha et godt nattbusstilbud i helgene
•	 støtte etablering av hurtigbåtrute mellom 

Hurum og Oslo
•	 arbeide for en alternativ trafikkløsning på 

Verket som ivaretar bomiljøet.

Et klimavennlig
samfunn
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Kommunen skal sikre sine inn-

byggere et godt helse- og

omsorgstilbud. Venstre satser på 

forebyggende helsearbeid.
 

Venstre vil:
•	 at eldre som vil bo hjemme skal få den  

hjelpen som er nødvendig
•	 etablere flere sykehjemsplasser, gjerne i 

samarbeid med nabokommuner
•	 etablere flere bofellesskap for demente
•	 sikre en god legevakt- og    

ambulansetjeneste i Hurum
•	 beholde folkehelseprosjektet
•	 sikre de som sliter med psykiske plager el-

ler rus den hjelp som trengs
•	 videreutvikle Familiens hus
•	 støtte videre drift av Frisklivssentralen
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hurum Venstre vil   at alle skal ha 

en trygg, verdig og anstendig  

livs- og boligsituasjon.
 
Venstre vil:
•	 skjerme barnetrygden når sosialhjelp  

 beregnes, slik at barnefamilier får 
bedre økonomi

•	 revidere kriteriene for sosialhjelpssatser
•	 at fattigdommen i Hurum skal kartlegges
•	 utarbeide en handlingsplan med konkrete 

tiltak for å redusere fattigdommen i kom-
munen

•	 vil at kommunen søker aktuelle instanser 
om tilskudd til ferieopplevelser for familier, 
samt fritidsaktiviteter for barn og unge 

Varm velferd
når du trenger det
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Et variert og rikt kulturliv gir in-

spirasjon, glede og ettertanke. 

Kommunen skal legge til rette for 

frivillig arbeid innen kultur- og 

idrettsaktiviteter.

Venstre vil:
•	 ha gode folkebibliotek på Sætre og Tofte
•	 styrke Kulturskolen
•	 arbeide for at idrett og folkehelsearbeidet 

prioriteres høyere, gjerne gjennom en felles 
koordinator

•	 være positiv og gi støtte til frivillige lag og 
foreninger

•	 oppgradere Kyststien rundt hele Hurums 
kyst

•	 at barn og unge skal ha gratis bruk av både 
kommunale og private idrettshaller

•	 at idrettslagene skal eie grunnen anleggene 
deres ligger på

•	 ha et lite motorcrossenter på Follestad for 
lokal ungdom

•	 ha sosiale møteplasser
•	 legge til rette for et aktivt båt- og friluftsliv
•	 styrke tettstedenes særpreg

 
 

Venstre ønsker nyetablering av 

virksomheter velkommen. Venstre 

tror på gründere og småbedrifter.
 
Venstre vil:
•	 bidra til oppstart av næringshager med  

rimelige utleiepriser i oppstartsperioden
•	 sikre kort kommunal saksbehandlingstid på 

alle henvendelser, søknader og byggesaker 
•	 bidra til gründervirksomhet via elevbedrifter 

i ungdomsskolen
•	 slå sammen næringsrådene i Hurum og  

 Røyken
•	 stille næringstomter til disposisjon
•	 legge til rette for økt boligbygging
•	 styrke plan- og byggesaksavdelingen 
•	 tilby senioravtaler der en kan jobbe i   

redusert stilling og opprettholde lønn

Et kreativt og
verdiskapende Hurum
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Venstres kandidater
 
1. kandidat

Gunn-Torill Homme Mathisen 
er 49 år, gift, har fire barn og bor på Filtvet. Hun 
er utdannet sykepleier og jobbet i mange år på 
Medisinsk overvåkning på Rikshospitalet. Nå er 
hun ansatt i hjemmetjenesten Sør i Hurum. 
Gunn-Torills fanesaker er utvikling på miljøets 
premisser, stedsutvikling, helse og velferd. 
Hun brenner for de svake i samfunnet og har  
dessuten engasjert seg i temaet fattigdom.

2. kandidat

Geir Stave
er 50 år, gift, har to barn og bor på Verket.  
Mangeårig lærer i videregående skole, senere 
rådgiver innenfor helse, miljø og sikkerhet. Nå 
er han daglig leder av Steinerskolen i Hurum. 
Geirs fanesaker er kultur, bruk av natur og 
sjø og et bredere tilbud til barn og unge. Han 
brenner for bedre veier, bygging av gang- og 
sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. 

3. kandidat

Bjørn Lindvig
er 68 år, samboer, har en voksen sønn og bor 
på Filtvet. Han er økonom og jobbet mange år 
i bank før han begynte i Norges Naturvernfor-
bund. Nå underviser han i realfag ved Hurum 
ungdomsskole. 
Bjørns fanesaker er innen økonomisk styring 
og skole. Han brenner for miljøet - ikke minst 
strandsonesaker og et godt kollektivtilbud.  
Kultur er også et prioritert område.
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Valgliste

 

1.  Gunn-Torill Homme 
Mathisen(49)

 Sykepleier,
 Filtvet
 
2.  Geir Stave (50)
 Daglig leder, 
 Verket

3.  Bjørn Lindvig(68)
 Lærer,
 Filtvet

4.  Jack Engen Nygård, Sætre
5.  Finn Dale Iversen, Kana
6.  Merete Haug, Sætre
7.  Mari Myhrene, Kana
8.  Marit Margrete Nikolaisen, Sætre
9.  Anne Lise Pettersen, Tofte
10.  Roy Heien, Klokkarstua
11.  Janne Hvitsand Solstad, Sætre
12.  Petter Normann Pettersen, Filtvet
13.  Turid Øi Ramnefjell, Sætre
14.  Bent Luther, Sætre
15.  Rune Sandseter, Klokkarstua
16.  Sigrid Irene Normann, Sætre
17.  Nils Viktor Evensen, Sætre
18.  Inger Johanne Pettersen, Filtvet
19.  Christian Dyresen, Kana
20.  Thomas Pettersen, Sætre
21.  Marianne Østeby Arctander, Sætre
22.  Per Mathisen, Filtvet
23.  Hilde Kjærnsmo Brenna, Klokkarstua
24.  Morten Kaksrud, Filtvet
25.  Trond Høvik, Sætre

 f.v. Finn, Merete, Geir, Jack, Gunn-Torill, Bjørn og Mari

Foto: Finn Dale Iversen
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