
Grønt skifte i Gol- 
samfunnet

Gol venstre - kommunevalet 2015



Samferdsel-infrastruktur:
 ✔ Handelssentrum for gåande og  

fleire merka sykkelstigar
 ✔ Utvikle Gol stasjon som 

knutepunkt for kollektivtrafikk
 ✔ Styrke kollektivtilbodet i Hal-

lingdal og til og frå dalen
 ✔ Kommunen sine bilar skal ha 

elektrisk drift
 ✔ Legge til rette  turløyper for 

sommar og vinterbruk
 ✔ Vurdere alternative bruksmåtar 

for tunet på Kristenbrøten
 ✔ Lage plan for vern av gamle hus 

og kulturminne
 ✔ Stimulere til  bruk av alternative 

energikjelder
 ✔ Arbeide for Vegpakke Hal-

lingdal og ny veg rv 52 Gol-
Robru og prioritere rv 52 som 
vegsamband aust-vest

God økonomistyring og 
framtidsoptimisme til 

beste for innbyggjarane
Vi må dra lasset saman!

Til beste
 for Gol. 

Det er i Gol 
det skjer.



Skule, kultur og oppvekst:
 ✔ Vidareutvikle Hallingmopros-

jektet og knyte kunnskapsba-
sert næringsutvikling til Hal-
lingmo

 ✔ Styrke Hallingdal Næringshage
 ✔ Arbeide for å realisere tilbod 

om høgskuleutdanning i dalen 
i samarbeid med fylkeskom-
munen og aktuelle høgskular

 ✔ Sikre gode rammevilkår for Gol 
vidaregåande skule

 ✔ Vurdere endring i barnehage-
strukturen for å få ei betra 
fagleg, pedagogisk og økono-
misk drift

 ✔ Styrke språk- og kulturopp-
læringa i barnehagen 
Sikre romslege friområde og 
leikeområde for barn

 ✔ Auke kvaliteten i skulen. Læ-
rarane må få høve til å ta del i 
staten si satsing på etter- og 
vidareutdanning

 ✔ Vidareutvikle Læringssenteret, 
ungdomsklubben og kultursku-
len

 ✔ Styrke frivillige lag og organ-
isasjonar gjennom tilretteleg-
ging og stimulering

Omsorg og helse:
 ✔ Ta i bruk moderne velferds-

teknologi og leggje til rette for 
bufellesskap og fleire omsorgs-
bustader

 ✔ Styrke demensomsorga gjen-
nom kommunale og  interkom-
munale tiltak

 ✔ Etablere prosjekt "Aktiv omsorg 
med kunst og kultur"

 ✔ Styrke og utvikle Frisklivsarbei-
det

 

Samfunnsutvikling:
 ✔ Utgreie ny kommunestruktur i 

Hallingdal
 ✔ Styrke det kommunale sjølv-

styret
 ✔ Arbeide for å få etablere nye 

statlege arbeidsplassar i Hal-
lingdal

 ✔ Arbeide for å få etablert Gol 
som formelt regionsenter

 ✔ Sikre eksisterande bedrifter 
gode rammevilkår

 ✔ Det skal vere attraktivt å eta-
blere seg i Gol

 ✔ Gå inn for eit kommunalt 
tiltaks- og næringsutval

 ✔ Ta initiativ til felles kulturråd 
mellom  kommunen og friviljuge 
organisasjonar

 ✔ Utvikle nærare samarbeid med 
nabokommunane i Valdres

 ✔ Sikre landbruket gode ram-
mevilkår gjennom sikring av 
dyrka og dyrkbar jord

 ✔ Kulturlandskapet og LNF-  om-
råda skal sikrast brei plass ved 
revidering av kommuneplanen

Eit 
nyskapande 
Gol –
samfunn
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1.Ordførar
Hallvor Lilleslett(f.1960)

Rektor ved Læringssenteret. 
Gift, tre vaksne barn. Aktiv 
innan sang og musikklivet.

2. Helge A Feet (f. 1955)
Fastlege med privatprak-
sis. Gift, tre vaksne barn. 
Nestleiar i Utval  Natur og 
Næring. Glad i praktisk ar-
beid og å lese bøker.

3. Jan Kattenberg (f. 1961)
Fysioterapeut. Gift, tre vak-
sne barn. Fødd og 
oppvaksen i Nederland. Glad 
i friluftsliv og skigåing.

 
4. Vlasta Sundmoen (f. 1967)

Leiar for koordinerande ein-
ing i Helseavdelinga. Gift, 
eitt vaksen barn. Fødd og 
oppvaksen i Russland. 

 
5. Erlend Grubben (f. 1981)

Seljar engross - trelast. 
Småbrukar. Gift. To barn.

 
6. Sander Lilleslett, student 
(f 1992)
7. Heidi Myrvoll, spesialpeda-
gog (f 1961)
8. Hallgeir Haugen, lærar         
(f 1960)
9. Dag Bjørnar Stemsverk, 
ungdomslos  (f 1954)
10. Sigurdis Ingimundardottir, 
jordmor (f 1953)
11. Ole Martin Feet, student 
(f 1990)
12. Kjersti Lilleslett, lærar       
(f 1963) 
13. Tor Risdal Stavenes, 
musikar og miljøarbeidar      
(f 1978)
14. Ingrid Svellingen, lærar    
(f 1953)
15. Per Drabløs, pensjonert 
lærar  (f 1950)
16. Eivind Vestenfor, sku-
leelev (f 1997)

Kommunen skal jamnleg sende 
e-post til studentar, utflyt-
ta golingar  og andre som 
ynskjer informasjon om ak-
tuelle hendingar. E-postane 
har link til heimesidene til 
kommunen

Gol venstre ynskjer å følgje 
opp prosjektet Hallingdal 
2010; korleis få unge hal-
lingar til å koma attende og 
busette seg i dalen.

gol.venstre.no

Les meir om valprogrammet og kandidatane på 
nettsidene våre.  


