
Paal Christian Bjønnes
Venstres ordførerkandidat i Klæbu

«Hei Klæbygg, 
ka kainn vi 
gjør for dæ?»

«Etterutdanning, 
økt lærertetthet, 
og mindre
byråkrati slik at 
læreren får brukt 
mer tid til arbeid 
med elevene.»

Venstre ønsker størst mulig frihet for den 
enkelte til å velge sin måte å leve livet sitt 
på. Samtidig har hver enkelt et ansvar for 
felles skapet. Dette er grunntanken i den 
sosial liberale ideologien. Politikere velges for 
fireårsperioder, og langsiktighet er viktig når vi 
skal ta beslutninger. Venstre ønsker stor grad 
av dialog med innbyggerne. En av våre viktigste 
oppgaver er å lytte til innbyggernes tanker og 
utfordringer, og omsette det i politikk til beste 
for lokalsamfunnet.

Trygge gang- og sykkelveier, og gode arealer til 
aktivitet og friluftsliv
Klæbu Venstre skal være en pådriver for å bygge gang- og 
sykkelveier i Klæbu. Dette er viktig av hensyn til miljø, trivsel 
og folks helse. Venstre ønsker å legge til rette for aktivitet og 
friluftsliv i folks nærområde. Lauvåsen er et godt eksempel på et 
viktig friområde som bør bevares til aktivitet for store og små.

Forsøpling i Klæbu
Venstre vil at innbyggerne skal kunne nyte naturen. I Klæbu 
har mange tatt seg til rette og etterlatt seg avfall. Klæbu 
Venstre mener kommunen må være en tydelig aktør, og stille 
krav om at de som forurenser tar ansvar for å rydde opp.

Ørreten dør
En av våre viktige naturressurser må ikke gå tapt. Nidelvas 
ørret klekkes i Klæbus bekker. Bekkene er så forurenset av 
avrenning fra landbruket og kloakk at eksperter omtaler dem 
som økosysytemer ute av balanse. Venstre har påpekt dette i 
kommunestyret og vil fortsette å ta miljøansvar.

Folk først! 
i Klæbu

valget.no og klaebu.venstre.no

Venstres kandidater 
i Klæbu

1.  Paal Christian Bjønnes (33)
 Pedagogisk leder
 Bor på Rydland, er gift og har tre barn. 

Fritiden fylles med familien, teknikk, 
friluftsliv, foto, hage og drivhus. Er 
også utdannet innen IT.

2.  Bjørn K Lervold (61)
 Logistikkmedarbeider
 Bor på Finnmyra. Har lang erfaring 

etter flere perioder i kommunestyret.

3.  Marita Hoel Fossen (39)
 Seksjonsleder i Røde kors
 Bor på Tanem, gift og tre barn. 

Fjellturer, fotografering og litteratur.

4.  Geir Liang (42)
 Lege. Bor på Stormyra. Gift 

5-barnspappa. Spesialistutdanning i 
barne- og ungdomspsykiatri.

5.  Einar Skei (70), Sykepleier/
pensjonist, Tanem

6.  Rolf Arne Borgen (45), 
Tilkomstteknikker, Stormyra

7.  Astrid Storsve (67), 
Sykepleier/pensjonist, Moen

8.  Ståle Bøe (38), 
Seniorkonsulent, Finnmyra

9.  Tora Pedersen (67), 
Pensjonist, Rydland

Les mer om Klæbu
Venstres kandidater på 
våre nettsider:
- klaebu.venstre.no
- valget.no

10.  Lasse Volden (37), Rektor, 
Gammelsaga

11.  Ann Kristin Kvellheim 
(41), Seniorrådgiver, 
Rydland

12.  Eldbjørg Svanlaug Vik 
(77), Pensjonist, Hallset

13.  Harald Storsve (73), 
Pensjonist, Moen

Les mer om Klæbu Venstre på:
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En god skole er viktig
Vi vil prioritere økt lærertetthet, etterutdanning og pålegge 
lærerne mindre byråkrati slik at de får mer tid til arbeid med 
elevene. Ved å prioritere lærerne, styrker vi elevene. Dyktige 
og inspirerte lærere gir en god skole. Klæbus elever er Klæbus 
fremtid. En god skolegang er veldig viktig for den enkelte elev, 
og et langsiktig tiltak, for en god utvikling og velferd i Klæbu.
 

Ny skole med fokus 
på læringsmiljø
Mange vil bo i Klæbu, og vi trenger mer plass på skolene! Ny 
skole er nå vedtatt bygd i sentrum. Venstre vil følge med og 
kreve at utformingen av den nye skolen blir til beste for barnas 
læringsmiljø. Lærere og brukere skal høres. Skolen må bygges 
fleksibelt, og med romløsninger som gir mulighet for arbeidsro 
i den daglige undervisningen.

 

Forutsigbarhet for 
næringslivet
Næringsutvikling og arbeidsplasser er viktig i et lokalsamfunn. 
Klæbu kommune skal være næringsvennlig og en pådriver for 
å hjelpe gründere og bedrifter i gang. Vi vil legge til rette for 
utvikling av kreativitet og verdiskapning. Kommunen må gi 
gründere langsiktighet, forutsigbarhet, gode råd og veiledning.

 
Hele Klæbu!
Det er flott med godt samhold og dugnad i grendene, men de 
skal ikke være nødt til å kjempe seg imellom. Politikerne må 
se hele bygdas behov for et godt tjenestetilbud og ikke bare 
bygge ut i sentrum. Som et eksempel har Tanem i mange år 
hatt sterkt underskudd på barnehageplasser. Vi må sørge for å 
få rettet på dette.
 

Forebygging og 
vedlikehold
Forebygging og vedlikehold er bedre enn behandling og 
reparasjon. Venstre vil vektlegge disse verdiene i hele 
kommunens virksomhet. Det kan være vedlikehold av 
bygninger og veier, eller tiltak for den enkeltes helse. Å 
forebygge er best for den enkelte – og best for samfunnet.

Samarbeid til beste 
for Klæbyggen
Kommunen utfører mange viktige oppgaver som berører oss 
gjennom livet, og dette krever gode fagfolk. Ved behov for 
større fagmiljøer skal Klæbu arbeide for å løse oppgaven i 
felles skap med våre nabokommuner - til beste for Klæbyggen.
Helse- og omsorgstjenestene i Klæbu skal være gode, og 
beboere og brukere skal kjenne tilbudet som trygt.

Frivillighet
– vår viktigste kilde til 
trivsel
Venstre anerkjenner den store innsatsen som legges ned i 
frivillige lag og foreninger. De gir bygda liv, og Klæbu hadde 
ikke vært den kultur- og idrettskommunen vi er uten de 
frivillige. Deres innsats kan ikke overvurderes. Foreningene 
skal være selvstendige organisasjoner, og kommunen skal 
opptre som tilrettelegger og medspiller.
 
 

Klæbu Venstre
 - Folk først!
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