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Venstres kandidater i Hol.

1. Line Ramsvik
Bosted: Geilo. Født: 1986.                 Stemmetillegg
Oppvokst i Asker,  og flyttet til Geilo i 2013 etter 
5 års studier ved NMBU på Ås, hvor interessen for 
natur, miljø, kultur og reiseliv for alvor ble vekket. 

2. Josephine Alveva Hohler
Bosted: Kvisla
Født: 1965
Stemmetillegg

www.venstre.no/hol

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

    6. Jofrid Nornes 
        Bosted: Geilo
        Født: 1971

    7. Vidar Bjørkedal
    Bosted: Geilo
    Født: 1986

8. Randi Jebe
    Bosted: Geilo
    Født: 1951

9. Astrid Færevik
    Bosted: Geilo
    Født: 1941

3. Gunnar Olav Veslegard
Bosted: Hol
Født: 1953

4. Sandra Marie Paulsen
Bosted: Hovet
Født: 1989

5. Magnus Aasrum
Bosted: Geilo
Født: 1983



” Vi er distrikts-
optimister!
Line Ramsvik
1. kandidat

Levende lokalsamfunn
Vi ønsker gode oppvekstmiljøer og 
varierte bomiljøer, tilpasset ulike 
ønsker, muligheter og behov – 
eller livsfaser, i alle deler av 
kommunen. Geilo er vårt største 
tettsted og må sikres en utvikling 
som et trygt og trivelig bosted.

Vi vil:  
4  Ha gode oppvekstmiljøer i alle 
grender, med ulike former for 
offentlige og private tilbud, til-
passet grendas egenart.
4  Sikre tilstrekkelig med barne-
hageplasser, hovedsakelig i 
lokalmiljøet.
4  Vektlegge skolefaglige og 
pedagogiske prinsipper i 
eventuelle strukturdiskusjoner.
4  Regulere flere, varierte boliger 
sentralt på Geilo, samt søke 
offentlig-privat samarbeid for å få 
flere boligtomter i alle grender 
tilgjengelig på markedet.

Folk som trives
Vi vil prioritere forebyggende 
tiltak for å fremme god fysisk og 
psykisk helse for alle. Utdanning 
er investering i fremtiden og vi 
ønsker oss en skole hvor elevene 
får god faglig opplæring tilpasset 
deres behov. 

Vi vil:
4  Videreutvikle frivilligsentralen 
og støtte forebyggende tiltak.
4  Styrke ressurser til dag- og 
velferdssenter og kreftkoordinator.
4  Sikre tilbud om alternative 
opplæringsarenaer for elever som 
har behov for det, og styrke det 
tverrfaglige psykososiale arbeidet 
i skolen.
4  Styrke lokal identitet og 
stolthet i skole og barnehage og 
arbeide for kultur og kulturminner 
som viktige element i 
undervisning og næring. 
4 Innføre redusert undervisnings-
plikt for kontaktlærere.

Ta vare på naturen
Naturen har en egenverdi, og er 
samtidig vår viktigste ressurs. Vi 
må være langsiktige i areal-
politikken og verne om naturen, 
for framtidige generasjoner og 
for naturens eget ve og vel. 

Vi vil:
4  Verne om urørte 
naturområder og sikre grønne 
friarealer i bebygde områder.
4  Gjøre det lettere og mer 
attraktivt å bevege seg med 
sykkel, ski, spark og til fots i 
hverdagen. 
4 Legge til rette for 
energisparingstiltak og 
effektivisere eksisterende 
vannkraftverk fremfor ny 
utbygging av vassdrag.
4  Arbeide for å sikre jordvernet, 
opprettholde kulturlandskapet 
og klimatilpasse jordbruket.

Arbeidsplasser er nøkkelen
Vi trenger en positiv 
befolkningsutvikling, og vi vil 
stimulere til kreativitet og 
samarbeid hos bedrifter og 
gründere for å sikre 
eksisterende arbeidsplasser og 
skape nye. 

Vi vil:
4 At nasjonalparktankegangen 
og prinsippene for bærekraftig 
reiseliv skal prege nærings- og 
reiselivsutviklingen i Hol.
4  Prioritere fellestiltak som 
skaper samarbeid, synergi-
effekter og nye arbeidsplasser.
4 Etablere fleksible nærings-
lokaler og kontorfellesskap.
4  Stimulere til produksjon av 
lokal mat, som en viktig 
identitetsmarkør og premiss-
giver for reiselivet i Hol.
4  Sikre forutsigbarhet i 
partnerskapsavtalen med Visit 
Geilo.
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Med Hol inn i framtida.


