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Venstre har ambisjoner for Nittedal. Vi vil ta vare på miljøet, investere i barn og unge og legge til rette for 
at våre innbyggere kan oppleve mestring og livsglede i alle livets faser. Våre fire toppkandidater er klare 
til innsats for Nittedal og vår felles framtid.            
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Vi vil mer!  
Som lokalt folkevalgt er jeg mye rundt i bygda. 
Ofte blir jeg stolt, stolt og glad. Det blir jeg 
gjerne når jeg ser det gode arbeidet som 
gjøres i nittedalsskolen og barnehagene, når 
bygdas dugnadshelter snekrer fotballtribuner 
eller arrangerer loppemarked. Og jeg blir veldig 
glad når jeg hører innflyttere og flyktninger 
som er lykkelige over at det ble nettopp Nittedal 
– og er fornøyde med velkomsten de fikk. 

I et lokalsamfunn i utvikling er det all grunn til 
å glede seg over mangfoldet, at vi alle er litt 
 forskjellige. Vi er først og fremst mennesker, og det 
vil alltid være mye mer som binder oss sammen 
enn som skiller oss. Ikke minst gjelder dette 
kampen for klimaet. Vi har ikke arvet jorda av våre 
forfedre, vi låner den av våre barn. Det er derfor 
vår plikt å gjøre vårt ytterste for å levere den videre. 
I god stand. Alle de engasjerte barna og ungdom
mene,  lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som går 
i tog i kampen mot et hav fullt av plast, i kampen 

for at biene skal 
leve videre og for 
at kloden vår skal 
bestå, minner oss 
om nettopp det. 

Venstre har fått 
gjennomført mye 
av det vi gikk til 
valg på i 2011 

og 2015.  Etter valget i 2011 reetablerte vi 
kjøkken ved bygdas to syke hjem. I kommune
styreperioden som ligger bak oss har vi bygd 
og satt i drift Kulturverket Flammen og Rotnes 
kirke, fått Berger skog inn i marka, utvidet 
sykehjems kapasiteten med 12 enkeltrom og 
utvidet dagavdelingen på Døli. Vi bygger ny 
Nittedal ungdomsskole og felles barne skole 
for Hakadal med idrettshall og moderne 
svømmeanlegg på Elvetangen. Venstre vil ha 
en moderat og styrt befolkningsvekst fram
over. Vi legger stor vekt på at kommunen skal 
drives på en bærekraftig måte og ha en sunn 
økonomi. Vi har store investeringer innen 
 skole, barnehage, pleie og omsorg i årene 
framover. Ved å ha kontroll med befolknings
vekst og boligbygging, kan investeringene 
reduseres over tid slik at kommunens  
budsjetter får en god balanse mellom  
tjenesteproduksjon og finanskostnader.

Et politisk regnskap for det vi har levert, i et fruktbart 
samarbeid med de andre samarbeids partiene, 
kan du lese mer om på Nittedal  Venstres hjemme
sider.  Der finner du også vårt valgprogram.

Alt er ikke perfekt, men vi er på rett vei og 
ber om din stemme for å kunne videreføre 
 arbeidet med å utvikle Nittedal som et trygt, 
godt og attraktivt lokalsamfunn.

Venstre har ambisjoner for 
 Nittedal. Vi vil ta vare på miljøet, 
investere i barn og unge og legge 
til rette for at våre innbyggere 
kan oppleve mestring og livs
glede i alle livets faser.

Venstre har gått til valg på å bygge Kulturverket 
Flammen, gjeninnføre kjøkken på sykehjemmene 
og legge Berger skog inn i marka. Det er levert! 

Venstre har gått til valg på en miljø vennlig 
løsning for avløp, bygge Slattum hallen og å 
utvide kapasiteten på skole og sykehjem, og 
her er vi godt i gang.

På lag med
God pleie og omsorg
Nå legges avløpet i rør til Strømmen, 
bygging av Slattumhallen er vedtatt og 
budsjettert, ny Nittedal ungdomsskole er 
under bygging og ny barneskole, idrettshall 
og moderne svømmeanlegg bygges på 
Elvetangen. 

Døli pleie og omsorgssenter er utvidet 
med tolv nye enerom og det er etablert 
demenssenter med pårørendeskole på 
 Markerud. Pleie og omsorgstjenester har 
vært prioritert i hele perioden, og kom
munens regnskapsførte kostnader viser en 
økning innen dette området på 150 millioner 
fra 2011 til 2018. 

Godt valg!

Inge H. Solli 
Venstres ordførerkandidat

«Alt er  
ikke perfekt, 
men vi er  
på rett vei»
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framtida
Ny Rotnes skole
Vi vil bygge ny Rotnes skole nå, med idretts
hall og egnet lokale for øvelser og framføring 
av kulturaktiviteter. Når elevene ved Nittedal 
ungdomsskole flytter ut av de midlertidige 
skolelokalene neste år, står paviljongene på 
Bjertnes klare til å ta i mot elevene fra Rotnes 
skole mens byggingen av ny skole for dem 
pågår. 

Vi vil jobbe for å bevare SFObygget ved 
skolen. Vi har ikke så mange historiske byg
ninger i Nittedal, så denne bygningen kan 
være med på å ta vare på historien samtidig   
som vi bygger en ny, flott skole som er til
passet framtidens krav til fleksibilitet og god 
undervisning.

BYGGER FOR FRAMTIDA: Vi beholder sentralidrettsanlegget og 
bygger ny Nittedal ungdomsskole. Ny Rotnes skole er neste store 
satsing, sier Venstres fire toppkandidater Berit H. Bjørgan, Inge 
Solli, Maria Prestø  og Egil Hjorteset.

Venstre vil
• Ha en moderat og styrt bolig

bygging nær kollektivtilbud med 
tilstrekkelig kapasitet på skoler og 
barnehager i nærheten.

• Bygge ny Rotnes skole, og vurdere 
bevaring av SFObygget.

• Øke kapasiteten på rehabilitering 
og sykehjemsplasser, ta i bruk 
Glittre.

• Bygge en ny kommunal barnehage 
i Rotnesområdet.

• At Kulturverket Flammen skal 
videre føre lav leie for lokale 
foreninger.

• Fjerne forurensning fra Nitelva, og 
gjøre elva tilgjengelig for friluftsliv 
og rekreasjon.

• Ikke innføre bompenger på trafikk 
innen kommunens grenser.

• Arbeide for en avlastningsvei 
mellom Skytta næringspark og 
Gjelleråsen. 

Barnehage der barna bor
Venstre vil at småbarnsforeldre skal ha 
frihet til å velge barnehage til sine barn, 
blant et variert tilbud av gode offentlige 
og private barnehager. Vi mener at kvalitet 
i barnehagene først og fremst handler om 
hva som er til barns beste og at et mang
fold i tilbudet er sunt. Bygdas barnehager 
må ha stor frihet til å utvikle sin egen 
 pedagogiske plattform og profil innenfor 
det ramme verket som finnes. 

Vi vil bygge en ny kommunal barne
hage i Rotnesområdet slik at flere barn 
kan få barnehageplass i nærheten av der 
de bor.

Satse på frivilligheten
Venstre tar klima og miljø på alvor. Nittedal 
må redusere klimagassutslippene i årene 
framover. Vi vil arbeide for et bedre kollektiv
tilbud, sikre trygge leveranser av vann og 
gjennomføre gode og framtidsrettede  
løsninger for avløp. 

Det skal være attraktivt å bo og arbeide i 
Nittedal. Folk skal kunne skape og delta i opp
levelser i kommunen. Nittedal skal satse på 
frivilligheten, blant annet ved å tilrettelegge 
med gode arenaer for kultur og idrett. Gode 
møteplasser og delte opplevelser sprer kunn
skap, skaper glede og livskvalitet, motvirker 
ensomhet og fører til god folkehelse. 
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10. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Rotnes, har bodd i Nittedal i 45 år
Er inspektør på Sørli skole i Nittedal  

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?
– Jeg er veldig fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for kulturpolitikken med 
prioritering av kultur og idrett. Jeg er også veldig 
fornøyd med at Nittedal Venstre har hatt en dyktig 
varaordfører, nåværende ordførerkandidat Inge 
Solli,  som har bidratt veldig godt i utviklingen 
av nittedalssamfunnet gjennom åtte år  på alle 
politikkområder. 

Hva er bra med å bo i Nittedal, og hva kan bli bedre?
– Jeg opplever kvaliteten av å bo i en kommune 
med godt samarbeid og god kvalitet i oppvekst
vilkårene for barn og unge. Personlig gleder jeg 
meg over naturen og kulturen i Nittedal. 

Vi må videreutvikle og bygge et sentrum i Nittedal 
med kvaliteter som innbyggerne har behov for 
og som gir livskvalitet for alle. Vi må finne gode 
 løsninger som ivaretar natur og grønn utvikling  
og sikrer klimaet for framtidige generasjoner. 

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Naturen brukes ganske mye. Småturer i skog og 
mark og badeopplevelser på Ørefiske eller Høl
dippelen.  Opplevelser med bygging av idretts
miljø rundt sønnen min i Nittedal med utfordringer 
og samhold. Veldig bra å få gode kulturopplevelser 
i Flammen.   

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg er aktiv med å følge opp sønnen min i idretts
miljøet og er aktiv natur og kulturbruker. Er glad i 
å lese. 

Har du noen miljøtips som er enkle  
å gjennomføre i hverdagen?
– Jeg plukker søppel jeg ser i naturen. Bruke sykkel 
og beina hvis det er mulig. 

Hva er det viktigste for at barn og unge skal få 
et godt liv i Nittedal?
– En god skole som ivaretar alle barna sine behov. 
En grunnskole som utligner forskjeller. 

Fun fact om deg?
– Jeg er dansepedagog. 

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre ved 
kommunevalget i Nittedal?
– Nittedal Venstre har dyktige personer på kom
munevalglisten som vil utgjøre en forskjell i den 
politiske ledelsen av Nittedal kommune framover. 
Nittedal Venstre har et gjennomarbeidet og godt 
valgprogram for kommunen vår. 

Vil bygge ny 
Rotnes skole nå
Venstre går til valg på en enda ster-
kere satsing på skolen i Nittedal.  
– Vi vil bygge ny Rotnes skole nå,  
slår varaordfører Inge Solli og hoved-
utvalgsmedlem Maria Prestø fast.

En ny barneskole i midtbygda er blant 
 Venstres aller viktigste valgkampsaker. 

Paviljongene står klare 
Elevkapasiteten er doblet ved Sørli skole etter 
at nybygget ble tatt i bruk høsten 2014. Ny 
Nittedal ungdomsskole er i ferd med å reise 
seg, og skal tas i bruk fra neste høst. 

– Byggeprosjektet er i rute, og det er bare å 
glede seg til at ungdomsskoleelevene i Rotnes 
området endelig får nye og flotte lokaler. Når 
elevene flytter ut av de midlertidige skolelokalene 
neste år, står disse paviljongene klare til å ta i 
mot elevene fra Rotnes skole mens byggingen 
av ny skole for dem pågår, sier Maria Prestø.

– Vi har valgt å bygge ny Nittedal ungdoms
skole og ny barneskole på Elvetangen først. 
Det var en riktig prioritering, men nå er det Rotnes 
skole som står for tur. Det er helt uaktuelt å  
busse Rotneselever til skolebygg i andre deler 
av bygda, fastslår varaordfører Solli.

  Bygging av ny Rotnes skole ligger inne i skole 
behovsplanen, men ble satt på vent da kom
munens budsjett for inneværende år ble vedtatt. 

– Vi hadde behov for å ta en fot i bakken, 
og prioritere planleggingen og byggingen av 
ny Nittedal ungdomsskole og ny barneskole 
på Elvetangen først. Nå er begge disse skole
byggene vedtatt med klare budsjettrammer, 
og skolene er under bygging. Realisering av 
Slattumhallen er vedtatt med en kostnads
ramme på 209 millioner kroner. Dermed har 
vi god kontroll på disse byggeprosjektene, 
og kan gå videre med planene for ny Rotnes 
skole. Vi i Venstre går til valg på å planlegge 
og bygge ny Rotnes skole nå, sier Inge Solli. 
Han legger til at bygging av ny Rotnes skole 
med idrettshall og egnet lokale for øvelser  

Maria Prestø er tidligere elev ved Rotnes 
 skole, og har i flere år jobbet som lærer der. 

– Rotnes skole er i dårlig stand, og en ny 
skole må uansett bygges i løpet av noen få år. 
Elevveksten i Rotnesområdet er stor, og det 
er allerede satt opp paviljonger ved skolen for 
få plass til alle elevene. 

Maria Prestø jobber nå ved Nittedal ung
domsskole, og bortsett fra noen utfordringer 
med ventilasjonsanlegget, så mener hun 
paviljongene der fungerer fint. Hun er over
bevist om at det vil være en god løsning at 
Rotneselevene flytter inn der når ny Nittedal 

Bygge og ta vare på
ungdomsskole er innflytningsklar neste høst.
Prestø påpeker at det er et mål å ta med seg his
torien inn i den nye skolehverdagen på Rotnes. 

  – Jeg har jobbet flere år i det såkalte 
SFObygget ved Rotnes skole, og har mange 
flotte minner derfra opp gjennom årene. Mange 
på Rotnes har blitt glad i denne bygningen. Jeg 
mener vi bør ta vare på det, for vi har ikke så 
mange historiske bygninger i Nittedal. Denne  
bygningen kan være med på å ta vare på 
historien samtidig som vi får en ny flott skole 
som er tilpasset framtidens krav til fleksibilitet 
og god undervisning, sier Maria Prestø.

JohnLudvig Valen
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3. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Likollen på Hagan, er oppvokst der
Er barnehagestyrer og masterstudent 

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres valgliste?
– Jeg tror de beste løsningene ligger i nyansene 
og sjelden i ytterpunktene, og derfor er Venstre så 
absolutt mitt parti. Jeg er ikke like engasjert i alle 
sider av politikken, men har et sterkt enga sjement 
for barn og unge og vil gjerne kunne bidra med 
min kompetanse, erfaring og stemme i saker som 
berører barns oppvekstsvilkår i bygda.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– For meg er det ofte de små opplevelsene som 
gir meg mest. Skogsturer i nærområdet kan for 
eksempel gi meg en ro i sjela som sitter i lang tid i 
etterkant. Kulturopplevelser i bygda som har gitt 
varige minner de siste årene er konsertene til Cal
dera og Søndre Nittedal Skolekorps samt forestil
lingen «Latterlig livredd» med og av Tommy Steine 
i Kulturverket Flammen.

Har du en hjertesak?
– Barn og unge, uten tvil! Jeg er særlig opptatt av 
forebyggende mobbearbeid og det er også tema 
for min masteroppgave som jeg snart skal starte på. 
Forøvrig er jeg opptatt av at eldre skal ha et godt og 
trygt behandlingstilbud når behovet for dette melder 
seg. Og så er jeg stor fan av Prosjekt takknemlighet i 
regi av Utekontakten i Nittedal, og jeg skulle ønske 
de fikk mye mer publisitet enn det de får i dag.

Har du noen miljøtips som er enkle  
å gjennomføre i hverdagen?
– Mitt beste miljøtips er å lytte og handle når barn og 
unge tar til orde for gode miljøtiltak. Jeg blir så irritert 
av voksne som snakker ned barns miljøengasjement 
og latterliggjør barnas tanker, ideer og ikke minst vilje 
til å handle for en bedre miljøhverdag.

Noen ønsker for nittedalspolitikken?
– Om jeg skulle ønske meg noe for tiden framover 
så hadde det vært at politikere og sambygdinger 
forøvrig kunne kommunisert med hverandre på en 
måte som bidro til en «vi følelse» snarere enn et 
«dem og oss». 

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre ved 
kommunevalget i Nittedal?
– Venstre er gode på å se saker fra flere sider og ta 
avgjørelser basert på de faktiske omstendighetene 
framfor prinsipper. Vi har mange kloke, dyktige og 
kunnskapsrike kandidater på lista som hver og én er 
sterke på sitt felt og vil bidra med dette for å gjøre 
Nittedal enda bedre i årene framover. I tillegg har vi 
et sterkt miljøfokus. Om du er usikker på hva du skal 
velge, så ta gjerne kontakt med representanter for 
de ulike partiene. Vi er til for deg. Godt valg!

Digitalisering i skolen
Venstre går til valg på en enda sterkere 
satsing på skolen i Nittedal. Det er kvaliteten 
i opplæringen som er avgjørende for et godt 
læringsutbytte. Den beste effekten har under
visning når den skjer innenfor klassefellesskapet  
i form av god klasseledelse og tilpasset opp    
læring. God, tilpasset opplæring og tidlig 
innsats vil gi bedre mestring og færre skole

tapere. Bruk av dyktige pedagoger er også 
viktig for å oppnå gode resultater i spesial
undervisningen. 

Venstre går inn for å innføre moderne 
digitale verktøy i skolene slik at alle elever i 
løpet av kommunestyreperioden kan bruke 
informasjons teknologi som et effektivt verk
tøy i undervisningen.

ROTNES NÅ: Venstre går til valg på bygging av ny barneskole på Rotnes, fastslår Inge H. Solli og Maria Prestø.

og framføring av kultur aktiviteter skal 
innarbeides  i handlingsplan og budsjett for 
perioden 20202023. Med dette er bygging 
av ny Rotnes skole et viktig skritt nærmere  
en realisering.

Med idrett og kultur 
Venstre vil i følge sitt valgprogram utvide 
skole kapasiteten ved behov. Ved bygging av 

nye skoler skal det også bygges idrettshall 
og egnet lokale for øvelser og framføring av 
 kulturaktiviteter. 

– Vi fikk i siste liten inn en kultursal i nye 
Nittedal ungdomsskole. Kulturverket Flammen  
er sprengt, så vi vil allerede nå signalisere at 
Rotnes skole må få lokale for kulturaktiviteter 
i tillegg til en ny idrettshall, avslutter vara
ordfører Inge Solli.

Berit H. Bjørgan

Les mer om Venstres skole- og barnehagepolitikk i Nittedal Venstres valgprogram 
og politiske regnskap på www.venstre.no/lokal/viken/nittedal 
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Det tok 18 år fra Venstre gikk 
til valg på å bygge kulturhus til 
Kulturverket Flammen åpnet 
dørene i 2017. Nå har huset vært i 
bruk i to år, men det virker som 
det har stått der i en evighet, og 
de fleste hjerter gleder seg.

Kulturhustomta der Kulturverket Flammen 
står i dag, ble for 20 år siden valgt til Nittedal 
kommunes tusenårssted. Samtidig ble det 
satt ned en politisk kulturhuskomite som 
skulle få fortgang i arbeidet med å bygge 
kulturhuset. Nittedal Venstre har i alle disse 
årene hatt en klar visjon for hva et kulturhus 
midt i bygda ville bety for innbyggerne våre 
og kulturlivet: En møteplass, et sted for opp
levelser, utvikling, kunnskap, dannelse og 
stolt nittedalsidentitet. 

Vi ville ha gode lokaler der det lokale 
 kulturlivet skulle få saler til kulturformidling, 
og der programmet kunne krydres med nasjo
nale artister.  Vi ville ha et moderne bibliotek, 
gode lokaler for kulturskolen og øvingsrom for 
band som en del av ungdomstilbudet.  

Vi skulle gjerne hatt et serveringssted i kultur
huset også, men for å unngå å betale merverdi
avgift måtte kommunen begrense den kom  
 mersielle virksomheten i huset. Vi får sette vår  
lit til at dyktige private aktører klarer å få til ute   
st eder i tilknytning til utvidelsen av Mosenteret. 

Flammen samler kulturformidling, kultur
skole og bibliotek i ett og samme bygg, og 

Derfor bygget   
vi Flammen

det har vist seg å være en suksessoppskrift. 
Det er aktivitet i huset døgnet rundt, og har 
blitt en svært populær møteplass  ikke minst 
for barn, unge og eldre. 

Biblioteket er meråpent, og tilbyr mye i til
legg til det å låne ut bøker. Forfattere  kommer 
på besøk, det er eventyrstunder for barn og 
det gis plass til mange aktiviteter slik som 
språkkafe, kodeklubben og sjakklubben.  

Kultursalene i Flammen fylles av dyktige 
lokale dansere, teatergrupper, sangere og 
musikere. Det er dagperler for de som har tid 
til kulturopplevelser på dagtid, og kulturskolen 
har endelig fått gode lokaler.  Kulturverket 
Flammen er den beste investeringen Nittedal 
kommune har gjort på flere tiår.

Vi er svært fornøyde med at Kulturverket 
Flammen ble bygd i ett byggetrinn, slik at 
vi også fikk et nytt og moderne bibliotek. Vi 
kan angre på at kommunestyret ikke la inn 
tilstrekkelig med penger til grunnarbeidene, 
noe som gjør at vi ikke kan utvide kulturhuset 
med et nytt byggetrinn senere. For vi ser at 
arealet er knapt, og i en vekstkommune som 
Nittedal er det viktig å også kunne utvikle 
tilbudet i takt med befolkningsvekst og nye 
behov.

Hele byggeprosjektet ble bygget innenfor 
den avsatte budsjettrammen på 147 millioner 
kroner. Det som Høyre og Frp i Nittedal har 
omtalt som «budsjettsprekk», er i realiteten 
det nye biblioteket vårt. Det fantes et tidlig 
prisestimat på rundt 100 millioner, men da var 
ikke biblioteket en del av prosjektet. 

Kulturverket Flammen er sentralt plassert  
i det området som etter hvert skal utvikle  

Venstre vil bedre  
frivillighetens kår
Nittedal har fin natur, variert kulturlandskap og 
gode muligheter for friluftsliv. Et rikt kultur og 
idrettsliv skaper felles identitet og tilhørighet 
til bygda vår. Frivillige lag og foreninger bidrar 
til at Nittedal er en god kommune å leve i. 
Ildsjelene er motorene i det frivillige arbeidet, 
og disse må ha gode arbeidsbetingelser.

Nittedal Venstre tok i sin tid initiativ til å 
etablere et kulturfond som gir støtte til lokale 
kulturaktiviteter. Dette fondet vil vi videreføre og 
ta initiativ til å øke de økonomiske rammene for. 

Kulturverket Flammen tilbyr lav leie til lokale 
lag og foreninger, og det er en ordning vi er 
garantister for å videreføre. Kulturhuset skal 
ikke selges eller privatiseres.

Idretten og kommunen har inngått avtaler 
om forskuttering av spillemidler, investe
ringsstøtte til idrettsanlegg og kommunal 
driftsstøtte for at idrettslagene skal drifte og 
vedlikeholde utendørs idrettsanlegg. Vi vil 
videreføre avtalene og det gode samarbeidet 
idretten og kommunen har opparbeidet. 

2. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Gjelleråsen, bodd der det meste av livet
Er advokat hos Advokat 24 i Oslo

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres liste?
– For å finne gode løsninger og gode tilbud til 
beste for bygdas innbyggere.

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?
– Bygging av kulturhus og bibliotek.

Hva er bra med å bo i Nittedal, og hva  
kan bli bedre?
– Nittedal har gode naturkvaliteter, og vi ligger 
samtidig sentralt i hovedstadsregionen. Vi mangler 
allikevel et funksjonelt sentrum i bygda.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Da Manu Chao satte seg ned på bordet ved siden 
av meg på en cafe i Oslo og begynte å musisere 
sammen med noen venner.

Hva blir den største utfordringen for Nittedal 
framover?
– Vokse i riktig takt, og samtidig balansere dette 
mot nødvendige behov innenfor skole, barnehage, 
helse og omsorg.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg liker å synge og spille gitar.

Har du noen miljøtips som er enkle å gjennom-
føre i hverdagen?
– Pante, sortere matavfall og levere mest mulig til 
gjenvinning. Det viktigste er allikevel å kun handle 
det mest nødvendige i hverdagen.

Hva er det viktigste for at barn og unge skal få 
et godt liv i Nittedal?
– Tilrettelegge for aktiviteter, ikke minst de som 
ikke er voksenstyrt. 

Fun fact om Egil Hjorteset?
– Jeg giftet meg for første gang i år. Jeg ble depor
tert ut av Storbritannia på slutten av 80tallet.

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre ved 
kommunevalget i Nittedal?
– Vi ønsker å øke skolekapasiteten i midtbygda ved 
å bygge ny Rotnes barneskole. Vi vil øke kapasiteten 
på rehabilitering og sykehjemsplasser, og ta i bruk 
Glittre.

Noe annet du har lyst til å si til Nittedals velgere?
– Bruk stemmeretten! Det er dårlige kår for demo
kratiet mange steder i verden i vårt tid. Vi bør gå 
foran som et godt eksempel.

Egil Hjorteset
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seg til nye Nittedal 
sentrum. Besøks
tallene i kultur huset 
og biblioteket har 
vært høye, og det ser 
ut som flere og flere 
ser at Kulturverket 
Flammen har vært en 
god investering for 
framtidens Nittedal. Det har blitt «vårt kultur
hus», det vil si hele bygdas samlingssted. 

Nittedal Venstre er 
stolt av at vi har stått i 
spissen for det politiske 
arbeidet for å få bygd 
Flammen, og er glad for 
at alle flertallspartiene 
etter kommunevalget 
sto sammen om dette. 
Takk til kulturlivet og 

innbyggere ellers som har stått på for å få 
realisert kulturhusdrømmen!

«Flammen er den 
beste investeringen 

Nittedal kommune har 
gjort på flere tiår.»

KULTURLIVET BLOMSTRER: Kulturverket Flammen har gitt lokale aktører langt bedre rammer, og bidratt  
til utvikling og store sceniske opplevelser. Dette illustrasjonsbildet er fra Trollskogen Teaters oppsetning av  
«Jungelboken» i april 2019. (Foto: Bjørg Hexeberg)

Vi vil gjennomføre vedtaket om å bygge 
idrettshall ved Slattum skole med kommunal 
finansiering.

I alle skoleutbygginger for framtiden, vil 
vi legge inn både idrettshall og kulturarena 
i tilknytning til skolen. Kulturarenaen kan 
benyttes av elever på dagtid og frivillige kul
turorganisasjoner på kveldstid og i helger, til 
øvelser og forestillinger. Kapasiteten i Kultur
verket Flammen er presset, så det er viktig å 
også utvikle nye nærmiljøkulturarenaer. 

FLERE ARENAER: Nittedal trenger flere arenaer for  
kultur og idrettsutfoldelse. (Ill.bilde av Flammen)

4. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Rotnes, har gjort det siden 1983
Er spesialpedagog og faglærer i kunst og håndverk 
ved Nittedal ungdomsskole

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres valgliste?
– Fordi jeg er opptatt av skole, oppvekst og kultur, 
viktige saker for Venstre. 

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019? 
– Kulturhuset.

Hva er bra med å bo i Nittedal, hva kan bli 
bedre? 
– Lite nok til å være trygt, nær nok til det urbane, 
rikt kultur og idrettsliv. Viktig å bevare det grønne 
og nære. Vi trenger kanskje  flere møteplasser og 
tilrettelegge slik at det er lett å være frivillig enga
sjert i kultur.  

Største opplevelse innen kultur, idrett eller 
friluftsliv? 
– Nittedal Teater og Bygderock! 

Hva blir den største utfordringen for Nittedal 
framover? 
– Bevare det som gjør Nittedal unikt og allikevel 
utvikle oss slik at vi får til det vi ønsker. 

Har du en hjertesak? 
– At økonomi, helse og sosial bakgrunn ikke er til 
hinder for deltagelse sosialt og kulturelt. 

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
– Pusle i hagen, være med venner, musikk, lese og 
slikt. 

Har du noen miljøtips som er enkle å  
gjennomføre i hverdagen? 
– Bievennlig hage! Ikke klipp hele plenen, la 
 gresset og blomstene gro! 

Hva er det viktigste for at barn og unge skal få 
et godt liv i Nittedal? 
– Varierte tilbud, lave kostnader,  gode skoler med 
nok ressurser. 

Funfact om Maria Prestø da?  
– Jeg har spilt «gutt  i kirken» i en film på 90 tallet. 

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre ved 
kommunevalget i Nittedal? 
– Fordi Venstre i Nittedal er ærlige, reale og ryddige 
og har miljø, skole og kultur som hovedtemaer. 

Noe annet du har lyst til å si til velgerne i Nittedal? 
– Lokalvalg er noe annet enn stortingsvalg. Sett 
deg inn i de enkelte partienes politikk lokalt. 

Maria Prestø
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Meningsfylt 
alderdom

innen dette fagområdet, og gjør det lettere 
å rekruttere medarbeidere til sykehjemmene 
og andre kommunale helsetjenester. Kom
binasjonen utdanningsinstitusjon og helse
tjenester vil gi studentene god og relevant 
praksis på stedet. Ulike leietakere innen 
utdanning, helse og rehabilitering vil gjøre 
hverandre gode.

Nittedal kommune må se nærmere på 
hvilke helsetjenester vi skal legge til Glittre, 
og om det er mest hensiktsmessig å kjøpe 
helsetjenester eller leie lokaler og bemanne 
med kommunalt ansatte.  Å ta i bruk Glittre 
til kommunale helsetjenester gir fleksibilitet, 
og gjør at vi kan oppnå målsetningen om god 
behovsdekning av omsorgsboliger og syke
hjemsplasser innenfor kommunens grenser.
 
Helse i sentrum
Kommunen må jobbe videre for å etablere et 
helsehus i sentrum, og gjennom god planleg
ging sikre samlokalisering av tjenester som 
naturlig hører sammen.

Venstre vil sikre alle en menings-
fylt alderdom og verdig behand-
ling, uavhengig av personlig 
økonomi og sosialt nettverk. 

Vi vil legge forholdene til rette for at den 
 enkelte skal kunne bo hjemme så lenge 
de ønsker det. Vi vil tilby praktisk bistand i 
hjemmet (hjemmehjelp), med god mulighet  
for mottakeren til å påvirke innholdet i 
 tjenestene, slik at flere kan bo hjemme. 
Nittedal kommune skal tilby gode og mål
rettede tjenester innen psykisk helse og rus, 
og beholde legevakt og ambulansetjenesten 
i Nittedal.

Glittre gir nye muligheter
Planene for å fylle Glittre med helsetjenester 
og en utdanningsinstitusjon gir nye muligheter 
for pleie og omsorg i Nittedal. En utdan
ningsinstitusjon vil tilføre nyttig kompetanse 

PRIORITERER ELDREOMSORG: Pleie og omsorg er viktig, og samarbeidspartiene har økt rammene for dette 
tjenesteområdet med 150 millioner siden vi overtok i 2011.

7. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor i Hakadal, oppvokst på Rotnes
Er ansatt innenfor psykisk helse i Nittedal kommune

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres valgliste? 
– Fordi Venstre representerer noen gode verdier  
og saker jeg er opptatt av.

Hva er bra med å bo i Nittedal, hva kan bli bedre? 
– Naturen vår, tilbud innenfor kultur og idrett er 
bra. Jeg tenker vi kan videreutvikle flere tiltak som 
kan samle den langstrakte bygda vår i større grad. 

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Var en flott opplevelse å se Kari Bremnes i Flammen! 

Har du en hjertesak? 
– Jeg er opptatt av miljøet og hvordan vi i fellesskap 
kan bidra til et mer bevisst forhold til hvordan vi lever. 
Ellers er kultur og psykisk helse viktige saker for meg. 

Har du miljøtips som er enkle å gjennomføre? 
– Ta med handlenett i butikken, spis mindre  
kjøtt og kjøp mer brukt, for eksempel på Miljø
huset Gnisten.

14. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Rotnes, flyttet dit i 1987
Er professor i allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres valgliste? 
– Er mangeårig Venstremedlem og er fortsatt 
fornøyd med Venstre i lokalpolitikken.

Hva blir den største utfordringen framover?
– Den største utfordringen er å heve kvalitet på kjerne
tjenestene  skole, helse, pleie og omsorg, samferdsel 
 blant annet gjennom en styrket personalpolitikk. 

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Jeg har stor interesse for friluftsliv og utendørs
idrett. Er veldig imponert over arbeidet Turkamera
tene gjør, er ivrig orienteringsløper og Stolpejeger.

Har du en hjertesak?
– At kommunen oppmuntrer og tilrettelegger for  
ansatte som vil drive fagutvikling og ta videre
utdanning, slik at lagfølelse og entusiasme i 
 tjenestene fremmes.

Vida Valen

Bård Natvig
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Dette er gjort:
• Har gjenåpnet kjøkken, med god 

hjemmelaget mat, på begge bygdas 
sykehjem.

• Har bygd og tatt i bruk 12 nye enerom 
og utvidet dagsenteret på Døli.

• Har satset på god demensomsorg på 
 Skytta, Markerud og gjennom «Inn på 
tunet».

• Demenskollektiv på Skytta startet opp 
høsten 2014.

• Demenssenter med pårørendeskole er 
etablert på Markerud.

• Har økt kapasiteten innen hjemme
tjenesten og ressurskrevende tjenester 
til funksjonshemmede.

• Har tatt i bruk velferdsteknologi.

• Har etablert treningstilbudet «Sterk  
og stødig».

Pleie og omsorg er viktig, men 
god folkehelse er så mye mer. 

Derfor har vi etablert mange gode møte
plasser, som ikke minst gir gode tilbud til 
den eldre delen av befolkningen. Kommunen   
har i flere år hatt et godt samarbeid med 
Nittedal turlag som gjør en formidabel jobb 
for god folkehelse og at innbyggere i alle 
aldre skal oppleve naturopplevelser i marka. 
Dagsenteret ved Døli er utvidet, og har blitt 
et enda bedre møtested for mange seniorer. 
God og hjemmelaget mat betyr ekstra mye 

for eldre på institusjon. Derfor er vi glade 
for å ha gjenåpnet kjøkkenet på Skytta 
og Døli. Demenssenteret på Markerud er 
etablert i et samarbeid mellom kommunen 
og frivillige. Vi har bygget Kulturverket 
Flammen med kultursaler og meråpent 
bibliotek. Huset er hyppig besøkt av den 
eldre delen av befolkningen, slik som på 
dagperlene i kulturhuset eller på foredrag og 
nettundervisning i biblioteket. Det å holde 
seg aktiv i godt voksen alder gir trivsel, 
utvikling og god helse. Venstre vil beholde 
og videreutvikle gode møteplasser som gir 
trivsel og god folkehelse for eldre.

Trivsel og helse hele livet

• Har opprettet seniortelefonen.

• Kommunen tilbyr hjemmebesøk til alle 
som fyller 80 år.

Dette vil vi gjøre:
• Ha god behovsdekning av omsorgs

boliger og sykehjemsplasser innenfor 
kommunens grenser – med enerom til 
de som ønsker det.

• Utvide sykehjemskapasiteten, for 
eksempel ved at nåværende rehabili
teringsplasser på Døli erstattes av annet 
tilbud, og dermed kan omgjøres til 
sykehjemsplasser.

• Se på mulighetene for å ta i bruk Glittre 
for å sikre tilstrekkelig kapasitet innen 
rehabilitering og sykehjemsplasser.

• Arbeide videre for å etablere helsehus i 
sentrum, i kommunens nåværende eller 
nye lokaler.

Pleie og omsorg 
- regnskap og løfter

13. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Rotnes, flyttet fra Oslo til Nittedal i 2015, 
kommer opprinnelig fra Vesterålen
Er jurist og jobber med helse og omsorgstjenester

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019? 
– Jeg er mest fornøyd med at Nittedal har fått et 
flott sted for kulturformidling i Kulturverket Flammen 
og at det er kjøkken på sykehjemmene. 

Hva er bra med å bo i Nittedal, hva kan bli bedre?
–Kollektivtilbudet kan bli bedre. Kortere reisetid 
mellom Nittedal og Oslo vil gjøre det enklere å 
velge å reise kollektivt.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv? 
– Vi har brukt turpasset siden vi flyttet hit og gått 
utrolig mange fine turer i marka. 

Hva blir den største utfordringen framover? 
– Framtidens helse og omsorgstjenester. 

Har du miljøtips som er enkle å gjennomføre? 
– Gjenbruk! 

8. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Åneby i Hakadal, bodd der hele livet
Er ITkonsulent i SAP

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?
– Partiet er aktiv i å utforme forslag og får gjen
nomslag for sin politikk. Holder stø kurs.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Jeg brenner for Varingskollen.

Hva blir den største utfordringen framover?
– Ventetiden på en ny riksvei 4 som ikke går nede i 
dalbunnen, men mye i tunnel. I tillegg å få bygd fer
dig alt vi trenger av skoler, eldre og helsefunksjoner.

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre?
 – Partiet står for en lokalpolitisk profil, hvor jeg ikke 
føler at jeg må stå bak det partiet mener på landsplan.

Noe annet du har lyst til å si til velgerne i Nittedal?
–  Vi må tenke at vi deler på godene. Hvis noe bygges 
et sted, så er det allikevel tilgengelig for alle. 

Elisabet Bygdnes

LeifÅge Sørlie
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Klimaendringene er en stadig 
større utfordring og vil påvirke 
de fleste sektorer og tjeneste
områder i kommunen. Derfor er 
det helt nødvendig med en lokal 
klimatilpasning.

FNs bærekraftmål skal legges til grunn for ut
viklingen av nittedalssamfunnet. Nittedal må 
redusere klimagassutslippene i årene fram

Tar klima og    
miljø på alvor

over, og målsetningen er å halvere utslipp av 
klimagasser i kommunen fra 1990nivå, helst 
innen 2027.

Renere elv 
Vannkvaliteten i Nitelva skal tilfredsstille 
 kravene til god økologisk tilstand i tråd med EUs 
rammedirektiv. Målet er at vi skal kunne bade  
i Nitelva, helt ned til Åros. Vi vil utbedre vann
ledninger for å redusere lekkasjer av rent vann, 
og gjennomføre den miljøvennlige avløps
løsningen som kommunestyret har vedtatt.

RENERE ELV: Alt avløp skal sendes til Strømmen, arbeidet er påbegynt og Nitelva blir renere. (Foto: Paul Kleiven)

BIEVENNLIG:  Venstre vil tilrettelegge for å 
 begrense kantslått, plante blomster og så engfrø.

GRØNT SKOLEBYGG:  Nittedal ungdomsskole miljøserti-
fiseres på aller høyeste nivå. (Breeam Excellent)

1. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Li, har gjort det siden 1987
Er varaordfører

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?
– Bygging av kulturhus, reetablering av kjøkken ved 
sykehjemmene våre og Berger skog inn i marka.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Var sammen med en del sangere fra Nittedal 
Bygdekor og framførte fredsmessen The Armed 
Man i Berlin sammen med profesjonelle musikere 
og et kor på 1500 fra mange land. Flott musikk og 
et viktig fredsbudskap.

Hva blir den største utfordringen for Nittedal framover?
– Befolkningsveksten er en stor utfordring for 
Nittedal. Derfor vil Venstre ha en moderat og styrt 
befolkningsvekst. På den måten kan vi lettere klare 
å levere gode kommunale tjenester, også i framti
den. Vi bygger ut skoler, barnehager, idrettsanlegg 
og sykehjemsplasser nå, men vi kan ikke fortsette 
å investere i samme tempo i framtiden. Vi må finne 
en god balanse mellom daglig drift av kommu
nens tjenester og investeringer. Ellers kommer vi 
selvsagt ikke utenom at klimautfordringene også 
krever tiltak lokalt i Nittedal.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg synger i Nittedal Bygdekor, og så har jeg vært 
med som skuespiller på alle Nittedalsrevyene fra 2001 
og fram til 2017. Har en stuga i Sverige, så praktisk 
arbeid kombinert med båtliv har etter hvert blitt en 
del av fritiden på sommeren. Jeg er glad i å reise. Får 
også med meg mange arrangementer i Flammen.

Har du noen miljøtips som er enkle å gjennom-
føre i hverdagen?
– Jeg liker å reise kollektivt. Og så er det å kikke hva 
som er i kjøleskapet før du handler mat i butikken lurt, 
for å minimere matsvinn. Forsøker også å redusere 
forbruket av kjøtt, og spise mer sjømat, frukt og grønt.

Finnes det fun fact om Inge?
–Jeg er et råskinn på 60meter! Det har det blitt 
vedde mål, skippertakstrening, pokal og mye moro av!

Hvorfor skal velgerne stemme på Venstre ved 
kommunevalget i Nittedal?
– Venstre i Nittedal har levert mye av det vi har gått til 
valg på tidligere. Vi har kandidater på listen som har 
svært variert utdanning og erfaring, og vi vil arbeide 
for at Nittedal fortsatt skal være et godt sted å bo, 
arbeide og leve sine liv. Dessuten har vi tenkt å sam
arbeide med andre partier, noe som gir forutsigbarhet 
og trygghet for stø kurs også i tiden framover.

Noe annet du har lyst til å si til velgerne i Nittedal?
– Se mer på hva de politiske pariene gjør lokalt enn 
hva de sier. 

Inge H. Solli
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6. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Åneby i Hakadal, flyttet dit i 2009
Er produktsjef hos Würth

Hvorfor stiller du på Nittedal Venstres valgliste?  
– Venstre er uavhengig av organiserte særinteresser 
og har en visjon for liberalt og inkluderende samfunn.

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?  
– Har gjenåpnet kjøkken, med god og hjemme
laget mat, på begge bygdas sykehjem.

Hva er bra med å bo i Nittedal, hva kan bli bedre? 
– Nærheten til marka og Oslo er fantastisk. Nittedal 
trenger imidlertid et sentrum med møteplasser og 
større handelsmuligheter.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Jeg er ofte på konserter. De beste konsertene så 
langt i 2019 har vært Danielle Nicole Band på Herr 
Nilsen i Oslo og John Fogerty i Spektrum.

Hva blir den største utfordringen for Nittedal 
framover? 
– Befolkningsvekst og infrastruktur.

Har du en hjertesak? 
– Mangfold, alle skal ha like muligheter.

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
– Jeg spiller i band.

Har du noen miljøtips som er enkle å gjennom-
føre i hverdagen? 
– Fokuser på de enkle tingene: Begrens kasting av 
mat og gjennomfør kildesortering.

Hva er det viktigste for at barn og unge skal få 
et godt liv i Nittedal? 
– Trygge omgivelser i hele utdanningsløpet fra SFO 
til videregående skole og mulighet for å være aktive 
innen idrett, kultur eller annen form for fritidsaktivitet.

Lyst til å lese mer  
om Venstres politikk?
Politisk regnskap, valgprogram  
og nyheter finner du på Nittedal  
Venstres nettsider:  
venstre.no/lokal/viken/nittedal

Følg Nittedal Venstre på facebook:  
facebook.com/NittedalVenstre/

Venstre vil fremme et kreativt og 
nyskapende Nittedal som stim u
lerer til grønn vekst, nyetableringer  
og flere lokale arbeidsplasser.

Bygda må utvikle et variert næringsliv, og  
spesielt satse på etablering av kunnskaps
bedrifter og kontorarbeidsplasser. Kommunen 
har et godt utgangspunkt for etablering av 
næringsvirksomhet, gjennom variert kompe 
 tanse i befolkningen, nærhet til sentrale 
 markeder, viktig infrastruktur og en rik natur.

Venstre er opptatt av gründernes muligheter  
i Nittedal, som det nødvendige såkorn for 
framtidens arbeidsplasser og verdi skaping. Det 
lokale næringslivet bør kunne tilby de fleste 
varer og tjenester innenfor kommunens grenser.

Nyskapende  
næringsliv,  
grønn vekst

Arve Pedersen

Venstre vil
• Bidra til å etablere felles møteplasser 

mellom næringslivet og kommunen.

• At næringslivet skal få god saks
behandling når de henvender seg  
til kommunen.

• Legge til rette for etablering av serve
ringssteder, spesielt i sentrumsområdet.

• Utarbeide en ny reguleringsplan 
for Skytta næringspark, og arbeide 
for avlastningsvei mellom industri
området og Gjelleråsen.

• At bedrifter med små arealkrav  
prioriteres ved nyetableringer.

• Stimulere til økt verdiskaping i 
landbruk og landbruksrelaterte 
tilleggsnæringer.

• At kommunen skal ha en innkjøps
ordning som ivaretar interessene til 
lokale leverandører.

• Utvikle gode transportløsninger som 
ivaretar næringslivets behov.

Bedre lokalbusstilbud
I dette perspektivet er satsing på kollektive 
transportløsninger helt avgjørende. I tillegg 
til å tilrettelegge for mer sykkelbruk, må tog, 
buss, lokalbuss og innfartsparkering bygges 
ut. Vi har i lang tid jobbet for å etablere et 
busstilbud direkte fra Nittedal til Ahus, og det 
er gledelig at dette er på plass nå.

Lokalbussen utgjør et godt tilbud som 
må tilpasses økt antall passasjerer og passa
sjerenes transportbehov. Vi vil arbeide for å 
videreutvikle lokalbusstilbudet og etablere 
lokalbuss i Hakadal. Lokalbussen må utvide 
tilbudet på Rotnes med en raskere forbindelse 
mellom Nittedal stasjon og sentrumsområdet 
ved rådhuset, Flammen og Rotnes kirke.

Ta vare på biene
Vi må gjennomføre lokale miljøtiltak som 
tar vare på bier og andre innsekter som er 
helt avgjørende for alt liv. Aktuelle tiltak er å 
begrense kantslåtten, plante blomster og så 
engfrø. 

Venstre er opptatt av god dyrevelferd, går 
inn for å fase ut engangsplast i kommunal virk
somhet og vil gå i dialog med næringslivet for 
å redusere bruk av engangsplast for øvrig.

Miljøkrav for bygg
Plan og bygningsloven må brukes aktivt for å 
sette krav til miljø og klimatilpassing ved re
gulering og utbygging av nye boligområder, 
næringsbygg og kommunens egne bygg. Der 
det er mulig vil vi også legge til rette for slike 
tilpasninger i eksisterende områder. 

Kommunen må stille strenge miljøkrav ved 
bygging av kommunale bygg, og gjennom
føre energiøkonomisering og miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger i eksisterende bygg 
og anlegg. Kommunen skal gi informasjon 
og gjennomføre holdningsskapende opp
legg innen klima og miljø, spesielt rettet mot 
barn og unge.



Venstre Nittedal 12

1. Inge Hallgeir Solli 1959 Hagan
2. Egil Hjorteset 1966 Hagan
3. Berit Halvorsen Bjørgan 1977 Hagan
4. Maria Elizabeth Prestø 1979 Nittedal
5. Ingjerd Jahnsen Fjøsne 1942 Nittedal
6. Arve Pedersen 1963 Hakadal
7. Vida Christina Valen 1986 Hakadal
8. LeifÅge Sørlie 1960 Hakadal
9. Linda Jeanette Nygård 1979 Hagan
10. JohnLudvig Valen 1965 Nittedal
11. Mari Helmer 1979 Nittedal
12. Martin Kirkengen 1974 Nittedal
13. Elisabet Bygdnes 1981 Nittedal
14. Bård Natvig 1955 Nittedal
15. Magnhild Fjøsne Bredesen 1970 Nittedal
16. Olav Grimsbo 1945 Nittedal
17. Hilde Synnøve Tellesbø 1963 Nittedal
18. Conny Lexmond 1965 Nittedal
19. Ronny Erlend Ivarsen 1966 Nittedal
20. Inga Nakling Benum 1944 Hagan
21. Gunvor Helene Støle 1967 Hakadal
22. Pål Olav Røstad 1940 Nittedal
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BEVARE DET GRØNNE: For å kunne bevare de flotte 
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Foto: Bjørg Hexeberg, samt noen arkiv og illustrasjonsbilder 

Layout: Sommerseth Design AS

5. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor på Rotnes, flyttet dit i 1974
Er pensjonist, siste arbeidsgiver var Telenor Mobil 

Hva er du mest fornøyd med at Nittedal Venstre 
har fått gjennomslag for i 2011-2019?
– Som medlem av kommunestyret er jeg svært 
godt fornøyd med det populære vedtaket om 
gjenoppretting av kjøkkenene på Døli og Skytta, 
min fanesak Berger skog tilbake til marka, selv
følgelig realiseringen av Kulturverket Flammen, 
utvidelsen av Sørli skole i tillegg til økning/forbe
dringer av skolene og skolekapasiteten i bygda 
generelt. 

Hva er bra med å bo i Nittedal? 
– Veldig mye er bra ved å bo i Nittedal! Den gode 
måten vi som innflyttere blir tatt imot på, nær
heten til marka, det aktive og fantastiske idretts
miljøet i bygda, nærheten til hovedstaden, gode 
kommunikasjonsmuligheter til hovedstaden, etter 
hvert også til Lørenskog.

Største opplevelse innen kultur, idrett, friluftsliv?
– Den største kulturelle opplevelsen er realiserin
gen av kulturhuset, en stor drøm som endelig ble 
oppfylt. Og så er jeg er veldig glad for og stolt av 
det fantastisk gode idrettsmiljøet vi har i bygda, 
et mangfold av aktiviteter og tilbud innen utrolig 
mange grener. 

Hva blir den største utfordringen  
for Nittedal framover? 
– Den største utfordringen er å ivareta innbyggernes 
ve og vel, spesielt de syke og pleietrengende. Mye 
er gjort, og mere trengs. Et samarbeid med de nye 
eierne av Glittre gir store muligheter for flere gode 
og nødvendige tilbud. En annen utfordring er tilret
telegging av infrastrukturen i takt med befolknings
veksten. En vekst på vedtatte 1,7 prosent per år må 
trolig justeres ned i forhold til dagens behov og 
tilbud. Og så trenger vi flere arbeidsplasser i bygda 
og bedre kommunikasjon til nabokommunene.

Finnes det fun fact om Ingjerd?
– Jeg har faktisk vært med i 3manns bob ned 
olympiabakken i Hafjell.

Har du en hjertesak?
– Trafikksikkerhet har for meg vært en hjertesak i 
mange år. Det kjøres generelt alt for fort i alle bo
områdene i bygda.  Hvordan skape en holdnings
endring er ikke en kommunal sak, men kommunen 
må bidra med videre utbygging av gang og 
sykkelveger. 

12. kandidat på Nittedal Venstres liste
Bor i Kruttverket, flyttet dit i 2013
Er utdannet fysiker, nå CTO i Cenato 

Hva er bra med å bo i Nittedal? 
– Nittedal er nærhet til natur. Det å kunne spenne på 
seg skiene etter at barna er i seng og ta en måne
skinnstur til Movatn i nysnø er helt uslåelig. Eller å 
sykle hjem fra jobb og slenge seg i Waage Dam 
noen minutter før man lager middag. En stor takk 
til de frivillige som vedlikeholder løyper og stier.

Har du en hjertesak? 
– Som nærmeste nabo til Waage Dam er jeg veldig 
opptatt av at vi får ryddet helt ferdig, så det blir en 
skikkelig badeperle der. Jeg hører ofte argumentet 
om at det er viktigere at det blir bra enn at det skjer 
fort – for barn som vokser opp nå er det minst like 
viktig at det skjer fort som at det blir bra!  Og så bør vi 
stille krav til nullutslipp i kommunale byggeprosjekter, 
og gå sammen med nabokommuner for å bygge 
kompetanse om muligheter og innkjøpsløsninger.

Hva er den største utfordringen?
– Å sørge for at vi klarer å vokse på en bærekraftig 
måte. Skoler, fritidstilbud og hjelpeapparat for barn 
og unge må henge med boligbyggingen. Vi må 
sørge for at kommunen er tilstrekkelig bemannet 
(og effektiv) til å følge opp skikkelig i de store 
byggesakene, og heller være litt rundere i kantene 
i småspørsmålene.

Har du et miljøtips for hverdagen?
– Stem på et parti som prioriterer miljø! Dernest, 
sjekk om du kan skaffe deg solceller på taket, sett av 
et hjørne av plenen med kløver til humlene, prøv en 
vegetarburger i stedet for en kjøttburger. Og så må 
man passe på at de store valgene blir riktige: Må du 
ha en bil til? Kan den bli plugin eller elektrisk? Er det 
varmt nok i Norge, eller må jeg til Kreta?

Noen fun facts om deg da? 
– Har reist Afrika på langs, og vært naturfagslærer 
i realityTV, hvor et sitat fra seksualundervisningen 
gikk rett inn i Gullruten på TV2 …

Hvorfor skal velgerne stemme Venstre ved  
kommunevalget i Nittedal?
– Politikk er å finne gode løsninger for veldig 
uoversiktlige problemer. Da må vi passe oss for de 
veldig enkle svarene. For meg er det blandingen av 
ulike hensyn som gjør det naturlig å velge Venstre 
– å vingle langs en vei vi ikke vet hvor går, framfor 
stø kurs mot grøfta.

Ingjerd J. FjøsneMartin Kirkengen


