
Modum Venstre

Grønnere og 
varmere.



Kommunesammenslåing

Venstre ser det som viktig at en 
eventuell kommunesammenslåing 
har aksept blant et flertall av inn-
byggerne i Modum. Reformen må 
ses i en regional sammenheng og 
må bidra positivt for innbyggerne i 
Modum.

Kommunereformen må føre til:

 ✔ Bidra til økt politisk styring av 
kommunen og mer demokrati

 ✔ Styrke næringsgrunnlaget
 ✔ Styrke de kommunale tjenest-

ene
 ✔ Effektivisere kommuneadminis-

trasjonen

Venstre ønsker god og 
verdig eldreomsorg hvor 
det er mulig å bo lengst 

mulig hjemme og hvor 
det er god og trygg 

omsorg og behandling i 
kommunens institusjoner.

Det viktigste 
for en god 

skole, er gode 
lærere.



Et godt sted å bli gammel
 ✔ De som ønsker det skal få bo 

hjemme lengst mulig
 ✔ Tilby bofelleskap og sykehjem 

for de som ikke kan bo hjemme
 ✔ Modumheimen bygges i tråd 

med kommunestyrets vedtak
 ✔ Psykologtjenesten styrkes, 

særlig for barn og unge

Oppvekst og tidlig innsats
 ✔ Prioritere praktiske fag og fy-

sisk fostring i skolen og i SFO
 ✔ Styrke PPT innensamarbeid 

mellom skole og hjem
 ✔ Nulltoleranse for mobbing og 

fokus på forebygging
 ✔ Tilby etterutdanning til ansatte 

i skole og barnehage
 ✔ Løpende opptak i barnehage

Kultur
 ✔ Opprettholde turområder, 

skiløyper og småbåthavner for 
allsidig aktivitet

 ✔ Belysning på de mest brukte 
turveiene

 ✔ Styrke bibliotektjenestene i 
samarbeid med skolene

 ✔ Støtte oppunder de kulturhis-
toriske severdigheter som er i 
Modum

Miljø og klima
 ✔ Ikke bygge boliger mellom 

busstomta og rådhuset
 ✔ Nye boligfelt må bygges i nær-

het til kollektivtransport
 ✔ Forby boligbygging på dyrket 

jord
 ✔ Restriktiv praksis til motorisert 

ferdsel i utmark

Et aktiv og nytenkende 
næringsliv

 ✔ Utvikle tettstedene til attrak-
tive steder å bo i

 ✔ Gratis tomter til klimavennlig 
bedrifter

 ✔ Etablere næringspark for Grønn 
Vekst bedrifter

Samferdsel
 ✔ Gode offentlig kommunikasjon 

med pendlerparkering, mate-
busser og tog mellom Hønefoss 
og Hokksund/Drammen/Oslo

 ✔ Få på plass hydrogenfyllestas-
jon i Modum

 ✔ Bedre merking og skilting for 
myke trafikanter

 ✔ Ha en dør til dør strategi for 
bruk av sykkel til og fra jobb

 ✔ Sømløs sykkel- og gangvei i 
hele kommunen

Venstre for 
et grønnere 
og varmere 
Modum.



Venstres kandidater i Modum

 

1. Erik Hørlück Berg (f.1964)
Åmot

2. Gunnar Hjort (f. 1945)
Geithus

3. Tone Svarverud (f. 1956)
Geithus

 

Venstre ønsker at Vikersund 
Nord forblir et grønt 
område i hele strekningen 
fra bussterminalen til 
rådhuset.

4. Bent-Runar Solheim 
(f. 1959), Geithus

5. Øystein Brekke 
(f. 1956), Åmot

6.  Edda Neverlien 
(f. 1937), Vikersund

7.  Andreas Øvergård 
(f. 1941), Åmot

8.  Anders Hørlück Berg 
(f. 1997), Åmot

9.  Else-Brit Ripe 
(f. 1942), Vikersund

10. Hans Erik Ringdal 
(f. 1957), Vikersund

11. Knut Øivind Røse 
(f. 1944), Åmot

12. Per Frick Høydal 
(f. 1935), Vikersund

13. Tor Einar Rønning 
(f. 1951), Åmot

14. Grete Husby 
(f. 1964), Vikersund

15. Frode Holmen 
(f. 1975), Geithus

16. Karl Jacob Holm 
(f. 1935), Åmot

17. Per Neverlien 
(f. 1933), Vikersund

venstre.no/modum

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


