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Et hav av muligheter. Noen av nye Askers perler.
Vi har snakket med tre Venstre-politikere 
som har vært sentrale i hver av de tre 
kommunene som nå er på vei over i 
historien.

Side 6-7

Nye Asker kommune er rik på 
naturverdier, spennende kultur, 
mangfoldig historie og innovative og 
kreative miljøer. 

Side 14-15
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Hvor vi bygger, hvordan 
vi bygger og hvilke områ-
der som skal skjermes for 
utbygging vil være avgjø-
rende for Askersamfunnet 
i framtiden.

Det er et høyt utbyg-
gingstempo i den nye store 
Askerkommunen. I allerede 
vedtatte planer ligger det 
til rette for mange tusen 
nye boliger. Store prosjek-
ter med mange hundre 
nye leiligheter er under 
bygging. Samtidig vet vi 
at Askers natur- og kul-
turlandskap er under press. 
Situasjonen på våre veier 
er til dels sprengt. Hvordan 
vi løser dette, vil være av-
gjørende for Askers videre 
utvikling.

Vekst og vern
Utbygging vil avgjøre hvor 
transportbehovet vil øke i 
årene som kommer. 

– For å redusere bilbruken, 
og øke kollektivandelen, 
er det viktig at bolig-
byggingen skjer i eller i 
umiddelbar nærhet til kol-
lektivknutepunkt. Spredt 
og villapreget bolig-
bygging bidrar sterkt til 
trafikkveksten. Derfor har 
Venstre vært en sterk på-
driver for en arealpolitikk 
der vi bygger tettsteder 
rundt kollektivknutepunkt-
ene, sier Elisabeth Holter-
Schøyen.

Hun påpeker at framtidens 
tettsteder i Asker utvikles 

etter prinsipper om bære-
kraft og livskvalitet for 
innbyggerne. 

- Det må bygges variert, 
og med fokus på både 
miljøvennlige byggeformer 
og god arkitektur. Vi må 
også huske at bærekraf-
tige handel- og service-
funksjoner gir gode opp-
levelser i et lokalsamfunn, 
sier hun.

Naturmangfoldet
Askers naturmangfold er 
svært rikt og mangfol-
dig. Dette skyldes blant 
annet kalkholdig grunn og 
gunstige klimatiske for-
hold. Samtidig er det et 
stort press på arealene i 

den nye kommunen. Ulike 
former for utbygging skal 
harmonere med viktige 
verneverdier. 

- Som lokalsamfunn har vi 
et felles ansvar for å iva-
reta Askers rike natur og 
kulturlandskap. Det betyr 
at hensyn til artsmang-
fold må være viktig når 
det søkes om utbygginger, 
mener Marit H Meyer, 2. 
kandidat i Asker Venstre.

Grønne byer
- Askers store potensia-
le ligger i de mange unike 
tettstedene og bystruktu-
rene, påpeker 3. kandidat 
Christian Dyresen. Fra små 
fjordbyer som Slemme-

stad, Sætre og Holmen til 
urbane Asker sentrum via 
gamle industrisamfunn 
som  Heggedal og Tofte. 
Og nye sentra som bygges 
som for eksempel Vestre 
Billingstad og Spikkestad-
byen.

- Venstre vil jobbe for en 
arealpolitikk der vi satser 
på grønne byer og tett-
steder i vår nye kommune, 
sier han.

Christian tror slike tett-
steder både vil gi god 
bokvalitet og viktig lokal 
identitet.

Nye Asker er snart en re-
alitet. Det har vært jobbet 
godt med forberedelsene 
til sammenslåingen, både 
på tvers av kommuner og 
partigrenser. Arbeidet har 
blant annet resultert i at 
den nye kommunen base-
res på FNs bærekraftsmål. 
Mål som handler om klima, 
miljø, inkludering, sosial 
rettferdighet, utdanning 
og demokrati.

Dette er viktige verdier i 
vårt samfunn og Venstres 
lokalpolitikere har bidratt 
med stort engasjement i 
arbeidet.

Grønn omstilling
Asker må gjennom en 
omstilling for å bli et bæ-
rekraftig samfunn. Det 
betyr at bærekraftsmåle-
ne må ha reell innvirkning 
både på hvordan kommu-
nen prioriterer og hvordan 
kommunen drives. Vi skal 
skape et grønt skifte, der 
individ og felleskap ser nye 
og lokale muligheter.

Nye Asker blir en mang-
foldig kommune. Vi har 
innbyggere i de fleste 
yrker og samfunnslag. Vi 
har innbyggere fra over 
hundre ulike land. Vi har 
barn i over hundre ulike 
idretter. Vi har en økende 
andel eldre som er raskere 
og friskere enn tidligere 
generasjoner. Vi har kyst, 
vassdrag, skog og mark. 

Dette mangfoldet er vår 
store verdi. Det gir mulig-
heter for nye Asker.

Frihet for den 
enkelte og ansvar for 
hverandre
Venstre er et sosialliberalt 
parti. Vi vil skape et sam-
funn der folk har frihet til 
å forme sitt eget liv sam-
tidig som vi tar ansvar for 
hverandre og miljøet. Våre 
kjerneverdier er inklude-
ring, toleranse og raushet.

Vi tror på menneskets 
skaperevne, kreativitet og 
ansvarsfølelse. Vi tror på 
kraften i fellesskapet på 
arbeidsplassen, i familier 
og i frivillige organisasjo-
ner. De er med å bygge og 
fornye samfunnet. Vi tror 
på et sterkt folkestyre som 
gjør at kommunen stadig 
forbedrer seg og løser vår 
tids utfordringer.

Vi vil arbeide for et varmt 
samfunn med plass til 
forskjeller og individuel-
le særpreg. Muligheter for 
alle og friheten til å leve 

egne liv sikres gjennom en 
god skole, gode velferds-
tjenester, engasjement 
i frivilligheten og et ny-
skapende næringsliv.

Utfordringer
Samtidig må vi erkjenne 
at vi har noen sentrale ut-
fordringer som krever poli-
tisk handling de neste fire 
årene. Vi må evne å skape 
sunn vekst samtidig som 
vi tar vare på det viktig-
ste vi har – vårt unike og 
rike naturmangfold. Vi må 
motvirke utenforskap og 
gi bedre muligheter til de 
mange som vokser opp i 
lavinntektsfamilier. Vi må 
sørge for å gi alle elever en 
skolegang som forbereder 
dem på en verden i end-
ring, og sikre at elevene får 
solide kunnskaper, flerkul-
turell kompetanse, gode 
samarbeidsevner og krea-
tiv skaperkraft.

Vi må ivareta et levende 
lokaldemokrati når kom-
munen og avstander blir 
større. 

Vi må få ned køer, støy og 
utslipp fra transport sam-
tidig som befolkningen 
vokser. Vi må tenke nytt i 
forhold til hvor busser og 
båter skal gå. Vi må jobbe 
offensivt og systematisk 
for å få ned våre direkte 
og indirekte klimagassut-
slipp. Vi må få opp tem-
poet i investeringer i grønn 
teknologi i Asker- 
samfunnet. Vi må til-
rettelegge for et variert 
næringsliv og sørge for 
at Asker er en attraktiv 
kommune å etablere seg 
i. Enten det er store kunn-
skapsbedrifter, industri i 
global konkurranse eller 
mindre lokale bedrifter. Og 
vi må møte eldrebølgen og 
sørge for tilbud og tjenes-
ter tilpasset den nye ge-
nerasjonen eldre.

Denne jobben vil vi i 
 Venstre være med å løse!

Godt valg!

 
Elisabeth Holter-Schøyen 
Førstekandidat Asker Venstre

Et grønnere, rausere 
og varmere Asker.

Vern og grønn vekst.

Elisabeth Holter-Schøyen, Marit H. Meyer og Christian Dyresen 
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Følg oss på 
facebook.com/

askervenstre

Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat Asker 2019 
Foto: Per Holter-Schøyen
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Skolemat
- Mye er bra i Askersko-
len. Samtidig vet vi at det 
er noen utfordringer. Det 
kan blant annet handle om 
sosialt miljø, forteller Gro 
Buttingsrud Martnes. Hun 
trekker fram  Hovedgården 
ungdomskole i  Heggedal 
som et eksempel. Her 
valgte man å innføre sko-
lelunsj som et tiltak for 
å både bedre det sosiale 
miljøet og øke de faglige 
prestasjonene.

- Fra å ha mobbetall på 
over 20% og ligge blant 
de 15% dårligste skolene 
i landet mht karakterer, 
er Hovedgården nå blant 
Norges 15% beste. Dette 
viser at skolelunsj virker, 
sier Gro. Hun legger til at 
innføring av felles skole-
lunsj kan være med på å 
etablere sunne matvaner 
for elevene, og at dette vil 

få positiv uttelling senere i 
livet.

Fleksibel skolestart
En god start på skolegan-
gen er viktig. For en del 
barn kommer første skole-
dag litt for tidlig. 

– Vi tror det for en del 5- 
og 6-åringer er viktig å få 
vente litt med oppstarten. 
Derfor ønsker vi å utprøve 
fleksibel skolestart i Asker, 
sier Venstres ungdoms-
kandidat Ingvild Nese. 
Hun er opptatt av at det 
er mange elever som ikke 
er modne for skolen det 
året de fyller seks. Derfor 
må det bli lettere for flere 
å få utsatt skolestart, og 
at dette i større grad skal 
være opp til foreldrene å 
avgjøre.

- Vi ønsker å gjøre det 
lettere å være litt lenger 
i barnehagen for de som 
trenger det - og tidligere 

skolestart for de som tren-
ger det. Barn er ikke helt 
like når de er seks år, sier 
Ingvild. Hun understreker 

at dette ikke betyr fritt 
frem, men mer fleksibilitet 
for de barn som trenger 
det.

- En av de fire grunnverdiene i 
arbeidet med den nye kommunen 
er «skapende». Å både produsere 
og konsumere kultur er viktig i et 
folkehelseperspektiv, sier Chris-
tian Dyresen. Han jobber med 
kultur også i det daglige, og har 
et særlig engasjement for unge 
talenter og lokal forankring.

Christian er opptatt av at man i 
Asker driver bærekraftig talent-
utvikling. 

– Vi ønsker å få på plass et godt 
program for unge talenter der 
man arbeider for å ta vare på 
unge utøvere i vår kommune hvor 
man også kan få mulighet til å 
leve av sitt talent. Det er vik-
tig for hver enkelt, men også for 
vår felles verdiskaping, mener 
 Christian.

Frivillighet og kultur er funda-
mentet i lokalt engasjement. 

– Vi må styrke organisasjoners 
mulighet til å delta lokalt, og å 
sikre at folks kjærlighet til sine 
tettsteder sikres gjennom et 
rikt organisasjonsliv over hele 
kommunen. Når vi går inn i en 
ny storkommune er det viktig å 
huske på hvor vi kommer fra og 
vår historiske bakgrunn. Dette 
er spesielt viktig nå når Hurum 
og Røyken opphører som egne 
kommuner. Det vil  være viktigere 
nå enn noen gang at vi tar vare 
på alle lokale kulturminner, sier 
Christian. 

– På den måten sikrer vi at vår 
historie blir godt ivaretatt, og at 
vi går styrket inn i framtida.

Et godt læringsmiljø er viktig for både trivsel og for 
elevenes faglige utvikling. Venstre er opptatt av en 
inkluderende skole der det er rom for både læring og 
sosial tilhørighet.

I nye Asker bør, skal og må kultur være en bærebjelke.

En inkluderende skole.

Et fargerikt kulturliv.
Trygge skoleveier.

En mangfoldig alderdom.

Trafikksikkerhet må høy-
ere opp på agendaen i 
Asker.

- Det skal oppleves trygt 
for barna å bevege seg 
til fots på skoleveien, sier 
Njål Vikdal.

Asker og Akershus Venstre 
har jobbet intensivt med å 
få mer fokus på trafikksik-
kerhet de siste årene.

Det kommer nå nye nasjo-
nale fartsgrensekriterier, 
som vil føre til nedsatte 
fartsgrenser, fartshumper 
og lysregulering mange 
steder i Asker i 2020.

- Men vi må også se på de 
umiddelbare tiltakene som 

eksempelvis bidrag til flere 
trafikkvakter, sier han.

- Mengden tungtransport 
er i perioder stor i deler av 
kommunen. Dette i tillegg 
til matpakkekjøringen 
gjør at trafikksikkerheten 
mange steder er krevende. 
Ikke minst for skolebarna. 
Dette må høyere opp på 
den politiske agendaen, 
sier Marit H Meyer.

- Vi vil derfor oppfordre 
flere skoler og foreldre til å 
etablere Hjertesoner, som 
reduserer biltrafikken ved 
skolene, slik man nå har 
gjort ved Heggedal skole, 
sier hun.

Ved hjelp av hjemme-
baserte tjenester, riktig 
bruk av teknologi, styr-
king av hjemmetjenesten 
og ved å vektlegge hver-
dagsrehabilitering og 
trening er det mulig for 
eldre å få mange flere år 
i trygge omgivelser i sitt 
eget hjem, sier Elisabeth 
 Holter-Schøyen.

Aktive eldre
Samtidig er det stadig 
 flere eldre som både er 
friskere og mer ressurs-
sterke enn før. 

– Mange av våre eldre 
ønsker å ta aktivt del i 
lokalsamfunnet og i felles-

skapet på forskjellige 
måter. For noen er det ikke 
alltid lett å vite hvordan. 
Vi ønsker derfor at alle 
 eldre over 75 år som øn-
sker det kan få en indivi-
duelt tilpasset plan. Både 
når det gjelder behov og 
muligheter for å bidra, sier 
Elisabeth Holter-Schøyen.

Nye boformer
Flere eldre ønsker å tilbrin-
ge livet i nye og mer sosia-
le boformer. Der man både 
har sin egen private leilig-
het og sosiale fellesarea-
ler som deles med andre 
i samme aldersgruppe. I 
neste periode vil Venstre 

jobbe for at det bygges 
flere lavterskeltilbud for 
seniorboliger og bofel-
lesskap som gir sosiale 
fellesskap, og tilbyr enkle 
tjenester, sier Lasse Thue. 

Asker skal være en god 
kommune for eldre borge-

re. Lasse understreker at 
gjennom et godt og  variert 
tilbud til eldre, så skal 
 eldre møtes med respekt, 
og gis mulighet til å bruke 
sin kunnskap, kompetanse 
og erfaring i ulike roller i 
samfunnet.

Gro Buttingsrud Martnes og Ingvild Nese 
Foto: Arild Kaarmo

Lasse Thue og Elisabeth Holter-Schøyen 
Foto: Arild Kaarmo

Christian Dyresen, 3. kandidat 
Asker 2019 

Foto: Arild Kaarmo

Njål Vikdal og Marit H. Meyer 
Foto: Per Holter-Schøyen

Det skal være både trygt, godt og meningsfylt å bli 
gammel i Asker. 
- For Venstre er det viktig at vi tilrettelegger slik at 
eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.
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Storkommune
Det er et historisk sus over 
sammenslåingen som nå 
er inne i siste fase før den 
nye storkommunen er en 
realitet. En del opplever 
kanskje at det er tre svært 
ulike kommuner som nå 
skal bli til en. Men en reise 
rundt i dette som blir en 
av landets store kystkom-
muner viser at det er mye 
som er felles.

Asker kommune vil etter 
sammenslåingen ha i 
overkant av 90 000 inn-
byggere og vil dermed 
være en av landets største 
kommuner. Asker blir også 
en av landets store kyst-

kommuner med en lang-
strakt linje som strekker 
seg langs store deler av 
indre Oslofjord og Dram-
mensfjorden. I Spikkestad-
banen har Asker en egen 
grenbane (dvs en toglinje 
som grener seg ut fra en 
hovedlinje) med både start 
og stoppunkt innenfor 
kommunens grenser.

Takket være geologien 
og klimaet har Asker en 
natur med svært stort 
artsmangfold. Samtidig er 
Asker en av de mest at-
traktive nabokommunene 
til Oslo å bo i.

Bedre samarbeid
Ingvild Tautra Vevatne er 
mangeårig Venstrepolitiker 
og var varaordfører i Asker 
2003-07. Hun jobbet al-
lerede da med muligheten 
for en sammenslåing av 
Asker og Røyken. 

- Bakgrunnen var et ønske 
om større politisk sam-
arbeid mellom Asker og 
Røyken, og at stadig flere 
unge valgte å etablere seg 
i Røyken, forteller Ingvild.

I tillegg til boligpolitik-
ken, opplevde man også 
den gang et sterkt behov 
for bedre samordning 
og felles innsats inn mot 
fylkeskommunene som 
har ansvaret for kollektiv-
transporten. 

– Vi så et stort behov for 
å få samordnet viktige 
kollektivløsninger som 
 Vollen-Slemmestadbåten, 
ulike bussruter, utbedring 
av Røykenveien og flere 
togavganger, forteller 
 Ingvild. Hun ser svært po-
sitivt på nye Asker, og ser 
først og fremst muligheter 
med en ny storkommune.

Nasjonal drivkraft
Rebekka Borsch var vært 
sentral for Røyken Ven-
stre etter mange år som 
kommunestyremedlem. 
Hun er i dag statssekre-
tær i Kunnskapsdepar-
tementet. Rebekka deler 
Ingvilds oppfatning om at 
kommunesammenslåingen 
vil være viktig for bedre 

Et hav av muligheter.

kollektivløsninger og infra-
struktur. 

- Asker vil bli en så stor 
kommune at den vil få en 
viktig rolle i å utvikle både 
buss, bane og båt i hele 
vestregionen av nye Viken 
fylke. Det gir store mulig-
heter, sier hun. Rebekka 
understreker også at den 
nye kommunens størrel-
se og sammensetning vil 
kunne gjøre den interes-
sant for blant annet ulike 
former for desentraliserte 
utdanninger på sikt. 

- Her må Asker være 
på hugget i årene som 
 kommer. I tillegg vil Asker 
kunne bli en nasjonal driv-
kraft i utviklingen av nye 
digitale løsninger i kom-
munene. Man vil kunne se 
til Asker på dette området 
framover, mener Rebekka.

Styrk de lokale 
stedene
Merete Haug har en perio-
de bak seg i kommunesty-

ret i Hurum. Hun er are-
alplanlegger og er svært 
opptatt av natur- og kul-
turminnevern. 

– Den nye kommunen 
forvalter svært store na-
turområder som også er 
rikt på kulturminner midt 
i et sentralt pressområde. 
Mange av våre områder er 
meget attraktive for ut-
bygging. Som kommune 
står vi nå sterkere i arbei-
det med å la arealpolitik-
ken være innbygger- og 
politikerstyrt og ikke ut-

byggerdrevet, sier Merete. 
Hun trekker fram forsla-
get om opptil 120 boliger 
i Sandspollen som et ek-
sempel. 

– Den nye  kommunen må 
klare å stå imot «bit-for-
bit»- nedbyggingen, også 
av strandlinja, mener hun.

Merete tror den nye kom-
munen må være bevisst på 
de sosiale forskjellene. 

- Vi har faktisk en reell 
fattigdomsutfordring i 
deler av den nye kommu-

nen. Vi har frafallspro-
blematikk i videregåen-
de skole, og vi har ulike 
former for utenforskap. 
Jeg tror vi må møte dette 
blant annet ved å utvikle 
alle de små, vakre tettste-
dene i nye Asker med et 
eget liv, styrke særpreget, 
kulturlivet, samholdet og 
opprettholde det sosia-
le samspillet mellom de 
som bor der. Her blir blant 
annet frivilligheten viktig, 
sier Merete.

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum at de tre kommunene skulle 
 avvikles og i fellesskap danne nye Asker kommune. Hva venter oss i årene som kommer?

Det er mange som er spente på hvordan nye Asker vil oppleves. Hvordan blir denne nye kommu-
nen? Hvilke muligheter ligger i sammenslåingen, og hva må vi som innbyggere og politikere være 
oppmerksomme på? Vi har snakket med tre Venstre-politikere som har vært sentrale i hver av de 
tre kommunene som nå er på vei over i historien.

Ingvild Tautra Vevatne 
Foto: Venstre

Rebekka Borsch 
Foto: Venstre

Merete Haug 
Foto: Arnout Izjermann

Asker Venstre fremmet høsten 2015 forslag om 
å innføre et akvititetskort i Asker. Målet var å gi 

alle barn og unge tilgang på fritidsaktiviteter, 
uavhengig av familiens økonomi. Hensikten var 
å kunne gi alle barn en oppvekst der man får bli 
inkludert. Appen AiA er nå på plass, og så langt 

er erfaringene gode. Venstre ønsker ordningen 
etablert i hele nye Asker kommune.”

Andelslandbruk er stadig 
mer populært, og i nye 

Asker er det en rekke steder 
der man kan ta aktivt del i 

andelslandbruk.

Følg oss på 
facebook.com/askervenstre”
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Arbeidsplasser i Asker. Lokaldemokratiet 
vokser nedenfra.

Satsing på idrett.

Gode 
rammer for 
frivilligheten.

Venstre er det grønne 
næringspartiet som job-
ber spesielt for de små og 
mellomstore bedriftene i 
Norge.

Mange av Venstres folke-
valgte har selv bakgrunn 
som gründere eller ledere 
i private bedrifter, også i 
Asker Venstre. Njål Vikdal 
er en av dem.

– Vi i Venstre tror på det 
frie markedet og at den 
private skaperkraft kan 
utløse nytenkning og økt 
produktivitet. De fleste 
bedriftene vi skal leve av 
i fremtiden er ennå ikke 
skapt, sier han. 

Rundt to av tre nye arb-
eidsplasser skapes i dag 
i nye og unge bedrifter. 
Samtidig driver veletabler-

te selskaper fram innova-
sjon og teknologiutvikling 
som gir positive ring-
virkninger også for andre 
selskaper og samfunnet 
forøvrig. Mange av disse 
vil spille viktige roller i det 
grønne skiftet der næ-
ringsutviklingen tar aktivt 
del i overgangen til lavut-
slippsamfunnet.

Er vi en attraktiv kommu-
ne for næringslivet får vi 
til gjengjeld en god egen-
dekning av arbeidsplasser 
i kommunen. 

- Det gir flere muligheten 
til å både bo og jobbe i 
Asker, som igjen gir mer tid 
i hverdagen, sier Njål.

Han er også opptatt av at 
Asker har et potensiale for 
turisme. Kysten og natur-

områdene er flotte og 
nært Oslo. Asker Venstre 
ønsker å legge til rette for 
at landbruket kan utvikles 
med nye næringer og pro-
dukter, slik Lars Sponheim 

tok initiativ til for tyve år 
siden. Da er det viktig at 
landbruket vernes mot 
press på nedbygging av 
matjord, mener Vikdal.

Isdrift var en svært lønnsom og utbredt næring i Asker fra midten av 
1800-tallet og fram til første verdenskrig. Kunstige dammer og rester 
etter isrenner, transportveier, brygger og ishus har skapt en viktig del 

av kulturlandskapet i dagens Asker. Årsaken til at dette var en stor 
eksportnæring var urbaniseringen som fulgte den industrielle revolusjon 

i Europa. Urbaniseringen skapte et stort behov for frakt av mat fra 
landsbygda til byene. Isen skulle forhindre at maten råtnet på veien. 
Det arbeides nå for å bevare isdammene som en viktig del av både 

naturmangfoldet og landskapet i Asker.

Askers unike naturmangfold.
Nye Asker har en vakker, 
variert og artsrik natur 
som står overfor sterke 
utbyggingsinteresser.

- Vi har et stort ansvar 
for å forvalte Askers rike 
natur, sier Venstres Lasse 
Thue. Han mener vi i nye 
Asker må bli flinkere til 
å ivareta viktig naturm-
angfold. Det betyr for 
eksempel å hindre at våre 
viktige vassdrag påvirkes 
negativt av for eksem-
pel anleggsvirksomhet, 
snødumping og annen 
forurensning.

- Det betyr også at vi må 
hegne om våre rike natur-
verdier langs kysten og i 
skogen. Vi vil ha en mar-
kagrense også i Hurum og 
Røyken, en 100-meters-
sone langs sjøen og en 
egen bærekraftig hytte-
politikk, sier andrekandi-
dat Marit H. Meyer.

Markagrense
Arbeidet med å få på 
plass en markagrense i 
hele den nye kommunen 
bør prioriteres, mener de 
to. Asker Venstre ønsker å 

etablere en markagrense 
mot skogområdene i Vest-
marka og Kjekstadmarka. 
Vi ønsker også å hindre 
en delvis nedbygging av 
randsonen og enkeltområ-
der i selve marka.

– I Asker er det allerede 
regulert til flere tusen nye 
boliger. Det betyr at vi kan 
både verne marka mot 
utbygging og vi kan imø-
tekomme behovet for nye 
boliger, sier Lasse.

Lokaldemokratiet er selve 
kjernen i et godt funge-
rende samfunn. 

- I vår nye storkommune 
blir tettstedene våre selve 
drivkraften i lokaldemo-
kratiet, sier Christian Dy-
resen. Han har lenge vært 
engasjert i arbeidet med å 
sikre gode vilkår for lokal-
demokratiet i nye Asker.

Asker kommune har vært 
et utstillingsvindu i tiden 
med kommunesammen-
slåing. 

– Vi i Venstre håper at 
det fortsetter i årene som 
kommer også. Verden over 
ser vi demokratiforvitring. 
Mørke skyer truer det 
brede folkelige engasje-
mentet, sier Christian.

Han mener vi må sørge 
for at politikk og politisk 
arbeid ikke framstår irrele-
vant. For å klare det, så må 
demokratiet bygges og 
vokse nedenfra.

- Gjennom et bredt demo-
kratiprogram ønsker vi å 
bidra til at alle geografiske 
deler, grupper og innbyg-
gere får tilgang til våre de-
mokratiske kanaler og har 
kunnskapen om hvordan 
bruke dem. Folk må få føle 
seg invitert til å bidra, ut-
dyper Christian. Han lover 
å gå i bresjen for det loka-
le engasjementet og lokale 
fora med ekte innhold og 
reell myndighet.

De siste årene har det 
blitt planlagt og bygget 
flere større idrettsanlegg i 
nye Asker. De kommende 
årene ønsker Asker 
Venstre en økt satsing 

på mindre idrettsanlegg/
nærmiljøanlegg i 
lokalmiljøene for å støtte 
opp under lokale idretts- 
og mosjonistgrupper.

– For innbyggere i alle 
aldre er tilbudene skapt 
av frivilligheten en svært 
viktig del av det å få en 
meningsfylt hverdag; 
både sosialt, mentalt og 
fysisk, sier Elisabeth Hol-
ter-Schøyen.

Asker har en rik kulturarv, 
fantastisk natur, flot-
te kulturlandskaper, og 
mange gode arenaer for 
utøvelse av kultur, idrett 
og friluftsliv. I kombina-
sjon med et rikt lags- og 
foreningsliv bidrar dette til 
at Asker er en god kom-
mune å bo i.

Frivillige organisasjoner er 
en bærebjelke i det norske 
samfunnet. Det frivillige 
foreningslivet gir folk en 
lokal tilhørighet, verdifulle 
kunnskaper og ferdigheter.

– Vi vil gi den frivillige 
sektoren i Asker vekstmu-
ligheter, og arbeide for at 

kommunen blir en langsik-
tig og støttende partner 
for frivilligheten, sier Gro 
Buttingsrud Martnes.

- Frivillige organisasjo-
ner spiller en nøkkelrolle 
i  arbeidet med å utvikle 
Asker som et inkluderende 
og godt samfunn. De fri-
villige organisasjonene og 
den innsats innbyggerne i 
Asker nedlegger for hver-
andre er avgjørende for 
en god samfunnsutvikling, 
sier Elisabeth.

- Vi i Asker Venstre vil 
jobbe for at kommunen 
får sin egen Frivillighets-
melding. Vi må kartlegge 
dagens tilbud og vi må 
lytte til behovene. Målet 
må være å få en frivillig-
hetspolitikk skreddersydd 
etter våre lokale forhold, 
kompetanse og engasje-
ment, sier de to.

Lasse Thue, 5. kandidat 
Asker 2019 

Foto: Arild. Kaarmo

 Jostein F. Tellnes 
Foto: Olav Heggø

Njål Vikdal, 4. kandidat Asker 2019 
Foto: Olav Heggø

Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat Asker 2019 
Foto: Arild Kaarmo

”

Et reelt lokaldemokrati er viktigere enn noen gang i en 
verden der mange opplever økt polarisering og harde 
fronter.
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- Vi må satse massivt 
på å bedre tilbudet på 
både tog, buss og båt. 
Nye Asker trenger både 
flere bussruter, flere båt-
ruter og økt kapasitet på 
jernbanen sier Elisabeth 
 Holter-Schøyen, Asker 
Venstres førstekandidat. 
Hun sier det ikke er mulig 
eller ønskelig å bygge seg 
ut av trafikkproblemene. 

- Å kun øke kapasitet på 
veiene er ingen løsning på 
transportproblemene. Selv 
om bilene blir utslipps-
frie, tar de plass på veiene 
og de øker blant annet 
trafikksikkerhetsrisiko-
en ved skoleveiene våre. 
I tillegg utgjør veitrafikk 
en betydelig kilde til både 
svevestøv og mikroplast. 
Den eneste måten å bedre 
bomiljøene våre, og å få 
ned utslipp, er derfor å 
satse på kollektivtran-
sport, sier hun.

Båt

Elisabeth er særlig opptatt 
av mulighetene som fjor-
den gir. 

– Fossilfrie hurtigbåter 
på fjorden er fremtidens 
jobbreise for pendlere 
mellom Hurum, Asker og 
Oslo. Båter har et stort 
 potensiale til å ta av tra-
fikk på både E18, Røy-
kenveien og Slemmest-
adveien, og det bør skje 
nå, påpeker Elisabeth. Hun 
viser til at teknologien til 

utslippsfrie båter er hylle-
vare i dag. Utrullingen av 
el-ferger vil de neste årene 
skje i høyt tempo i store 
deler av landet. Biogass og 
hydrogren er også alterna-
tiver.

– Det produseres biogass 
lokalt, både på Lindum 
og på Bjerkås i Asker. Å 

øke produksjonen av bio-
gass er et viktig miljø-
politisk mål for å kutte 
klimagassutslipp både 
innen avfall-, landbruk- og 
transportsektoren. Pro-
duksjon av biogass er 
også lokal verdiskaping i 
Asker og Drammen, sier 
 Holter-Schøyen.

Tog
Toget spiller en nøkkelrol-
le i kollektivtransporten i 
Asker. 

- Asker stasjon er blant 
landets største, og lokal-
togene er helt avgjørende 
for svært mange av Askers 
pendlende. Flere avganger, 
lengre togsett og oppgra-
dering av stasjonene med 
både bedre og tryggere 

sykkelparkeringer og uni-
versell utforming er viktige 
skritt videre, sier Marit H 
Meyer. Asker Venstre har 
i mange år jobbet offen-
sivt for både jernbanens 
infrastruktur og for økte 
avganger. 

– Vi vet at for mange 
 reisende er tid selve nøk-
kelfaktoren. Derfor må 
togene gå ofte, og Spikke-
stadbanen må få tilbake 
direktetoget inn mot Oslo, 
mener hun.

Buss
For mange i nye Asker 
kommune er imidlertid 
bussen helt vesentlig. 
Med lang avstand til både 
togstasjon og båtanløp, er 
bussen løsningen. 

- Flere bussruter – både 
på tvers i kommunen 
og flere matebusser inn 
mot knutepunktene – og 
 hyppigere avganger må til 
for å sikre et godt tilbud til 
alle, sier Christian Dyresen. 
Han mener vi trenger et 
bussløft i nye Asker. 

– De store veiene er fulle i 
rushtida og svært mange 
av Askers befolkning bor 
ikke i gangavstand fra 
et godt kollektivtilbud. 
Bilen blir da foretrukket av 
mange, noe som er et be-
tydelig problem på flere av 
Askers innfartsveier. 

- På kort sikt er det bus-
sen som kan gjøre det 
lettere for flere å reise kol-
lektivt og gi mindre kø for 
de som må kjøre bil, mener 
Christian.

Grønn transport.

Roald Amundsens båt «Maud» ble bygget 
hos båtbygger Chr. Jensen i Vollen. Båten var 

konstruert spesielt for ekspedisjonen gjennom 
Nordøstpassasjen. «Maud» sank i Canada i 
1930, men ble hevet i 2016 og slept hjem til 

Norge. Nå ligger hun på Tofte i påvente av et 
mer permanent hjem i Asker.”

Transport er en av Askers store utfordringer. Store deler av kommunen preges av kø, kork og kaos. Eller av et 
rutetilbud som nærmest ikke eksisterer. Venstres løsning er klar!

Marit H. Meyer, Elisabeth Holter-Schøyen og Christian Dyresen 
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Båter har et stort  potensiale til å ta av trafikk fra våre sprengte veier 
Foto: Shutterstock/joyfull 

Asker Venstre har i mange år jobbet offensivt for både jernbanens 
infrastruktur og for økte avganger 

Foto: Pexels



Side 12 VENSTRE - på lag med framtida VENSTRE - på lag med framtida Side 13

Universell utforming er et 
demokratiprosjekt, mener 
Gro og Lasse fra Asker 
Venstre.

- Det er et demokratipro-
sjekt å sikre at personer 
med nedsatt hørsel opp-
lever at de får deltatt på 
møter i fellesskapet, enten 
det er i FAU eller i histo-
rielaget. Eller når personer 
med bevegelsesvansker 
som ønsker å delta på et 
folkemøte om en viktig ut-
byggingssak i sitt nærmil-
jø faktisk kommer fysisk 
inn i møtelokalet, sier Gro 
Buttingsrud  Martnes.

- Skal vi ha et inklu-
derende samfunn, må 
skolebygg, kulturbygg og 
folks arbeidsplass ha god 
universell utforming. Det 
handler om fysisk til-
gjengelighet, men også 

om akustikk, merking for 
synshemmede og klart 
språk på kommunens in-
formasjonsmateriell. Bruk-
erstyrt personlig assistan-
se, tolketjeneste, digital og 
fysisk tilrettelegging er 
avgjørende for et samfunn 
der alle får delta.

Tilrettelegging handler om 
at vi må lykkes med å in-
kludere alle i fellesskapet, 
mener Lasse Thue. 

- Når vi ikke klarer å in-
volvere alle, så er dette et 
tap for de som utestenges. 
Men det er også et tap for 
samfunnet.

- Fellesskapet går glipp 
av viktige perspektiver og 
meninger som kan gjøre 
lokalsamfunnet bedre for 
alle, mener Thue.

Tilgjengelighet for alle!

Ja til ungdomsbibliotek!
På Tøyen i Oslo finner 
du Biblo -  en filial under 
Deichmanns bibliotek der 
besøkende må være mel-
lom 10 og 15 år. Større 
tenåringer og voksne har 
ingen inngang til Biblo. 

– Vi tror gruppen 10 til 15 
år trenger sine egne væ-
resteder. På Biblo Tøyen 
har man skapt et godt 
samlingssted de har for 
seg selv.

Med på kjøpet får de vik-
tig oppmuntring til leselyst 
og kunnskap, sier Venstres 
ungdomskandidat Ingvild 
Nese.

- Biblo Tøyen bidrar også 
til å utfordre tanken om 
hva et bibliotek kan være, 
supplerer Marit H. Meyer. 
Hun viser til at digitalise-
ring gir nye muligheter for 

hvordan et bibliotek kan 
bygges opp og drives. 

- Digitale hjelpemidler 
betyr for eksempler at 
brukerne av Biblo Tøyen 
selv kan kategorisere og 
plassere bøker de har lest, 
slik det oppleves logisk av 
en 10-12 åring, sier hun. 
Teknologien gjør at boken 
blir gjenfunnet uansett. 

Biblioteket er et av de 
mest inkluderende felles-
arenaer vi har. Det er 
åpent for alle. Man trenger 
ikke kjøpe noe for å være 
der. Det er et tidløst fristed 
for mange. Det er et sted 
hvor ulike mennesker og 
miljø møtes på tvers. Vi må 
stadig utvikle bibliotekene 
våre. I 2018 foreslo Asker 
Venstre å etablere Askers 
svar på Biblo Tøyen. Det vil 
vi fortsette å jobbe for!

Sammen kan vi 
redde havet!
Plastforsøpling er en av 
vår tids store miljøut-
fordringer. - Vi har et 
stort ansvar for Askers 
vassdrag og lange kyst-
linje, sier Elisabeth Hol-
ter-Schøyen.

Elisabeth mener vi må ta 
større grep for å redde 
havet. I år 2050 vil det 
være like mye plast i havet 
som fisk hvis vi ikke løser 
problemet i årene som 
kommer. Det betyr både å 
rydde den forsøpling som 
allerede eksisterer, og å 
forhindre at stadig mer 
plast havner i naturen.

- Vi må slutte å kaste ting 
i naturen, og vi må rydde 
mer. Samtidig må det 
forskes mer for å  erstatte 
plast med bioplast som 
brytes helt ned i natu-
ren, sier førstekandidat 
Elisabeth Holter-Schøyen.

Hun mener vi også trenger 
mer kunnskap om hvordan 
vi renser havet for mikro-
plastbiter. 

- Vi vet at plast brytes 
ned til mikropartikler som 
tas opp i dyr og plankton. 
Og vi vet at mye av mikro-
plasten kommer fra bil-
dekk som slites på veiene 
våre og skylles ned i havet 
og fra kunstgressbaner 
med gummigranulat. Ut 
fra denne kunnskapen må 
vi handle og sørge for at 
utslippene av mikroplast 
går ned, fortsetter hun.

Askers vassdrag om-
fatter relativt små elver 
sammenlignet med andre 
vassdrag i Norge, men 
de har stor betydning for 

Askers biologiske mang-
fold. Blant annet for elve-
musling og som gyteelver 
for Oslofjordens sjø-ørret.

- Elver og vannløp utgjør 
betydelige naturverdier og 
må tas vare på. De betyr 
også mye for innbygger-
nes naturopplevelser og 

folkehelsen, sier Elisabeth. 
Hun lover at Asker Venstre 
fortsatt vil ha stort fokus 
på dette.

Erfarne V-politikere har ledet rådene for 
personer med nedsatt funksjonsevne 
i både Asker (Ingvild Tautra Vevatne) 
og Røyken (Lasse Sandnes) 2015-19. 

Likeverd, rett og mulighet til å delta og 
respekt for ulikhet er viktige stikkord for 

arbeidet i rådene.  
Venstre vil prioritere arbeidet for god 

tilgjengelighet og inkludering også i den 
nye kommunen.”

Elisabeth Holter-Schøyen 
1. kandidat Asker 2019 

Foto: Per Holter-Schøyen

Foto: Larina Marina-shutterstock.com

Marit H. Meyer, 2. kandidat Asker 2019  
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Følg oss på 

Facebook.com/
askervenstre”

Hvert år havner flere millioner tonn 
søppel i verdenshavene. Bare i 

Nordsjøen dumpes det årlig 34 000 
tonn søppel, i tillegg til 8000 tonn 

mikroplast i Norge. Venstre har 
sørget for at Stortinget bevilger 

penger for å bekjempe forsøplingen 
av havet og har kjempet for at 35 
millioner kroner går til opprydding 

av norske strender. 

Kunnskap er viktig og Venstre har 
derfor laget en tiltakspakke mot 

marin forsøpling. 
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Noen av nye Askers perler.
Blåfjell –
svabergene på Blåfjell i 
Kjekstadmarka er et flott 
skue. De blankskurte fjel-
lene og fururik skog er et 
lett tilgjengelig turmål 
både sommer og vinter. 
Blåfjell ble for noen år 
siden et vernet område. 
Blåfjell preges av både 
svaberg, myrområder, 
gammel skog og dype 
kløfter.

Brønnøya – 
denne øya har et helt unikt 
naturmangfold og har 
en fantastisk spennende 
historie med bl.a. kalk-
brenning. På øya står en 
nylig restaurert kalkovn. 
Brønnøya er lett tilgjen-
gelig for både gående og 
syklende. Se etter orkideer, 
sommerfugler og andre 
insekter på din vei rundt 
på øya!

Hvalstrand Bad – 
en funkisperle av de sjeld-
ne! Her kan du spise et 
godt måltid, eller kose 
deg med en is, mens du 
beundrer badets 30-talls 
arkitektur. Utsikten over 
fjorden er fantastisk!

Hvalstrand Bad forfalt i 
mange år, og noen mente 
sågar at stedet burde 
rives. Det skjedde heldig-
vis ikke. Et unikt kultur-
minne!

Nærsnes – 
en ren sørlandsidyll i indre 
Oslofjord! Nærsnes har 
lang historie som feriested 
for befolkning fra Oslo. Her 
var det også båtbyggere 
og iskjæring i sin tid.

Kystkulturstien –
rundt i den nye kommu-
nen er en opplevelse og en 
sann fryd. Ved å gå ulike 

deler, for eksempel på ulike 
årstider, vil du få en fan-
tastisk flott innsikt i livet 
og faunaen både langs 
Oslofjorden og Dram-
mensfjorden.

Svelvikferja –
Asker kommune har lan-
dets korteste fergerute i 
kontinuerlig drift. Fra det 
idylliske tettstedet Ver-
ket kan du ta ferga over til 
Svelvik, som nå er en del 
av Drammen kommune. 
Ta turen for eksempel når 
tidevannet snur og opplev 
strømmen i dette trange 
sundet. Verkethalvøya er 
også kjent for å ha ypper-
lig vind for kitesurfing!

Vassdragene – 
i Asker er vi naturlig nok 
opptatt av kystlinjen. 
Men vi har sannelig flot-

te vassdrag også. Langs 
vassdragene opplever du 
både rik og frodig natur, 
og enkelte av vassdragene 
er også kjente kulturmin-
ner. For eksempel kan du 
vandre langs Askerelva fra 
Bondivann til fjorden. Eller 
du kan begynne turen der 
Askerelva starter – ved 
Semsvann. Om du liker å 
ferdes utenfor oppmer-
kede stier, kan du ta deg 
fram langs Grodalselva fra 
Kistefossdammen i Heg-
gedal. Denne går over i 
Årosvassdraget.

Holmsbu Billedgalleri –
er en liten perle i det 
idylliske lille tettstedet 
Holmsbu. Her finner du 
blant annet en av maleren 
Henrik Sørensens mange 
samlinger.

Nye Asker kommune er rik på naturverdier, spennende kultur, mangfoldig historie og inno-
vative og kreative miljøer.  
En vandring gjennom kommunens mange ulike perler er en spennende reise. Mange steder 
er godt kjent, både for lokalbefolkningen og tilreisende. Asker Venstre har plukket ut en 
håndfull tips til steder å oppsøke i vår nye flotte kommune.

Kulturhuset Hovtun –
på Klokkarstua med kirken 
fra 1150 på den ene siden, 
og den fantastiske alleen 
mot den gamle prestegår-
den på den andre siden. 
Tilsammen utgjør dette et 
av de flotteste kulturland-
skapene i nye Asker. På 
kulturhusets kafe kan du 
drikke en god kopp kaffe 
mens du ser ut over vakre 
Drammensfjorden.

Slemmestad 
geologisenter –
Askers geologi er helt unik, 
både når det kommer til 
ulike bergarter og funn av 
fossiler. Ved et besøk på 
Slemmestad geologisenter 
kan du få ny og spennende 
innsikt i hvordan geologien 
har formet landskapet og 
kulturen i nye Asker kom-
mune.

Asker Venstres tidligere varaordfører Ingvild Tautra 
Vevatne er sterkt engasjert i venneforeningen for bevaring 
av Øvre Sem. – Øvre Sem og Semsvannet er selve hjertet 
i historien vår. Statsminister Gunnar Knudsen (V) sørget 
for at staten kjøpte dette stedet i 1915 for å satse på 
utvikling av småbrukene i Norge. Her er verneverdige 
bygg, parker, kulturlandskap, og en behagelig stillhet. 
Dette stedet er viktig for våre etterkommere og for vår 
identitet som kommune, sier Ingvild.”

Mange flotte rekreasjonsområder i marka 
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Sørlandsidyllen Nærsnes 
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Hvalstrand bad 
Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Følg oss på 
facebook.com/

askervenstre



Asker Venstres liste 2019.

Elisabeth Holter-
Schøyen1
1. kandidat (Heggedal)

Marit H. Meyer2
2. kandidat (Heggedal)

Christian Dyresen3
3. kandidat (Klokkarstua)

Lasse Thue5
5. kandidat (Slemmestad)

Gro Buttingsrud 
Martnes

6
6. kandidat (Heggedal)

Ingvild Maria Utne 
Nese

7
7. kandidat (Vollen)

Njål Vikdal4
4. kandidat (Borgen)

8. Jarle Lind-Nilsen 
HEGGEDAL

9. Jostein Furelid Tellnes 
ASKER

10. Jørgen Blom 
BILLINGSTAD

11. Andreas Hafslund 
NÆRSNES

12. Unn Orstein 
ASKER

13. Bernt Bucher Johannessen 
ASKER

14. Ronny Gokshol Haug 
SÆTRE

15. Kristian Hviding Kvam 
VOLLEN

16. Merete Haug 
SÆTRE

17. Jan Krokedal 
SPIKKESTAD

18. Ulrikke Von Ubisch Pay 
NESØYA

19. Annemarie Tandberg 
Abeler 
HVALSTAD

20. Gry Bøhmer 
NESBRU

21. Anja Haraldstad 
ASKER

22. Bjørg Henninge Rasmussen 
NESBRU

23. Bjørn Lindvig 
FILTVET

24. Christian Steenfeldt-Foss 
ASKER

25. Eldfrid Hovden 
NESBRU

26. Ellen Anette Høvik 
VETTRE

27. Inger Johanne Pettersen 
FILTVET

28. Ivar Johannes Knai 
HEGGEDAL

29. Jonas Morten Tautra 
Vevatne 
HEGGEDAL

30. Kari Petra Bjerke 
Anderssen 
HVALSTAD

31. Lasse Sandnes 
SLEMMESTAD

32. Lisbet Landfald  
ASKER

33. Marit Brochmann 
VOLLEN

34. Mary Kristine Sandal 
SLEMMESTAD

35. Mats Douglas Melbye 
SÆTRE

36. Per Erik Skjelbred 
VETTRE

37. Petter Nord 
SÆTRE

38. Petter Normann Pettersen 
FILTVET

39. Sidsel Schøyen 
ASKER

40. Sissel Finstad 
HEGGEDAL

41. Tom Borgen Kristiansen 
VOLLEN

42. Tom Lindberg 
ASKER

43. Tom-Roger Stensberg 
NÆRSNES

44. Daniela Torsvik 
SLEMMESTAD

45. Christina Teige Apuzzo 
ASKER

46. Harald Brevig 
HVALSTAD

47. Marianne Vaksdal 
ASKER

48. Ragnhild Bassøe 
Gundersen 
HEGGEDAL

49. Espen de Lange 
NESBRU

50. Jan Erik Wilhelmsen 
ASKER

51. Erling Bergsaker 
HVALSTAD

52. Lars Thomas Dyrhaug 
ASKER

53. Anders Eimstad 
Rasmushaugen 
ASKER

54. Arve Bjørnli 
HEGGEDAL

55. Ingrid Lovise 
Gammelsæther 
KLOKKARSTUA

56. Tore Hogstad 
SLEMMESTAD

57. Ingvild Tautra Vevatne 
ASKER

58. Bjørn Schwensen 
BILLINGSTAD

59. Jan Martin Vevatne 
ASKER

Følg oss på 
facebook.com/

askervenstre

Asker Venstre er et av Norges eldste lokallag – 
stiftet i 1884. Vi har en stolt historie med blant 
annet Hulda Garborg som en av våre folkevalgte.

Vi har også store ambisjoner for Askers framtid. 
Asker Venstre er i dag et lokallag med mye 
aktivitet og utvikling av politikk vi tror gjør Asker 
enda bedre. Vil du være med på laget? Om du vil 
bli medlem hos oss, kan du velge om du vil være 
aktivt med eller kun være støttemedlem.

I valgårene trenger vi mange med på laget. 
Målet vårt er å få gjennomslag for grønne og 
sosialliberale løsninger for Asker.

Les mer på asker.venstre.no

Bli med i Venstre.


