
Ski
- et godt sted å leve.

 



By- og tettstedsutvikling
Fremtidens Ski skapes nå. Venstre 
vil fortsatt være en pådriver for 
bærekraftig utvikling, med fokus på 
trivsel og godt miljø. 

Venstre vil:
 ✔ stille tydelige krav til utbyggere
 ✔ utvikle Ski by innenfra og ut
 ✔ bevare Nedre Torg som et åpent 

byrom
 ✔ beholde grønne lunger
 ✔ ha ny bussterminal til Ski Vest
 ✔ sikre gode bomiljø på Langhus, 

Kråkstad, Siggerud og Skotbu

Klima, natur og miljø
Klimaproblemene er alvorlige og 
krever lokal handling. Venstre vil ha 
en ambisiøs klimaplan for Ski.

venstre.no/lokal/akershus/ski
facebook.com/skivenstre

Folk
først.



Venstre vil:
 ✔ opprette Østmarka nasjonal-

park
 ✔ øke bruken av sykkel og 

kollektivtransport
 ✔ sikre jordvern, biomangfold og 

kulturminner
 ✔ kutte CO2-utslipp med en 

ambisiøs klimaplan
 ✔ øke kildesortering av avfall og 

gjenbrukbare ressurser
 ✔ stanse spredningen av 

fremmede arter 

Kunnskap og sosial læring 
i skole og barnehage
Ski skal være en førsteklasses 
oppvekstkommune. Å skape en god 
skole er blant kommunens viktigste 
oppgaver. 

Venstre vil:
 ✔ bygge ny ungdomsskole i Ski 

Vest eller Ski sentrum
 ✔ følge opp kommunens anti-

mobbetiltak
 ✔ styrke tilleggsfunksjoner som 

helsesøster og miljøarbeidere
 ✔ sikre høy pedagogisk kvalitet i 

barnehage, skole og SFO
 ✔ sikre attraktive lekearealer som 

innbyr til fysisk aktivitet

Kultur og idrett
Kultur og idrett for alle alders- 
grupper er viktige faktorer for 
trivsel, helse, samvær og fore- 
bygging.

Venstre vil:
 ✔ skape møteplasser for 

uorganisert aktivitet
 ✔ at kulturbehov tas med ved 

bygging og rehabilitering av 
kommunale bygg

 ✔ ruste opp idrettsanleggene
 ✔ innføre aktivitetskort for barn 

og unge i lavinntektsfamilier
 ✔ utvikle Rådhusteatret, og sikre 

Waldermarhøy som arena for 
kultur og frivillighet

 ✔ tilrettelegge for livssynsnøytralt 
seremonirom i kommunen 

Livskvalitet for alle
Godt forebyggende arbeid gir et 
raust og godt lokalsamfunn.

Venstre vil:
 ✔ arbeide for etablering av         

eldretun
 ✔ løfte tilbudet innen psykisk 

helsehjelp
 ✔ ha bedre og mer human        

ruspolitikk
 ✔ styrke forebyggende tiltak mot 

rus og kriminalitet
 ✔ styrke og videreutvikle       

Familiens Hus

Skole.
Miljø.
Velferd.
Verdiskaping.



Venstres kandidater i Ski
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1. Camilla Eli Hille (f.1974)
Sosionom og statsviter, Ski
Er opptatt av barn og        
unges oppvekstvilkår og vil 
gjøre Ski til Norges beste          
oppvekstkommune.

2. Lars Magnus Günther
    (f. 1971)

Kommunikasjonsrådgiver, 
Kråkstad 
Brenner for at fremtidens 
Ski skal fremstå bærekraftig 
og miljøvennlig. 

3. Jan-Helge Christiansen
    (f. 1974)

IT- og prosjektledelse, Ski 
Jobber for at beslutninger 
bygger på helhet og lang-
siktighet.

4. Ingelin Winters (f. 1974)
Jurist, Ski
Ønsker at Ski skal være en 
innovativ og moderne
kommune som sikrer
trygghet og trivsel for
innbyggerne.

5. Christian Pedersen (f. 1971)
Forsker og biolog, Ski 
Opptatt av å sikre natur, 
miljø og jordvern i Ski.
Styrke frivilligheten innen 
idrett og friluftsliv.

6. Ingrid Bø
(f. 1961), Siggerud

7. Bernt Inge Stormoen
(f. 1978), Kråkstad

8. Sten J McNeill Ånnerud
(f. 1978), Ski

9. Snorre Sigurdssøn
(f. 1969), Langhus

10. Linda H. Stormoen
(f. 1979), Kråkstad

 11. Nils Einar Wilhelmsen
(f. 1962), Siggerud

12. Reidunn Elise Furre
(f. 1961), Ski

13. Arne Gunnar Havnås
(f. 1957), Siggerud

14. Tine Wennerberg
(f. 1959), Langhus

15. Atle Hagtun
(f. 1950), Ski

16. Eva Bjerkhol Havro
(f. 1952), Langhus

17. Tore Bjørkan
(f. 1950), Ski

18. Anne Sverdrup
(f. 1953), Ski

19. Dag Ingv. F. Skillestad
(f. 1970), Ski

20. Eli Tøftum
(f. 1937), Ski

21. Magnar Havro
(f. 1955), Langhus

 

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
venstre.no/lokal/akershus/ski


