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VÅRE KANDIDATER.

Kine A. Schjerverud
Jaren (f. 1982)

Kine pendler til Oslo der 
hun jobber som design- og 
utviklingskonsulent. Hun er 
opptatt av et rikt kulturliv og 
dyrs rettigheter.

Maren Schumann er elev 
på Hadeland 
videregående skole, og 
ønsker å jobbe for disse 
sakene  i Gran kommune:

• Bedre oppfølging av, og 
kunnskap om, psykisk 
helse for skoleelever

• Flere gratistilbud om 
trening og aktiviteter for 
barn og ungdom

• En grønnere fremtid
• Tryggere matproduksjon 

uten sprøytemidler
• God dyrevelferd

Tone E. Andersen
Gran (f. 1969)

Tone jobber i NAV. Hun er 
opptatt av forbyggende 
helsearbeid og at det 
utvikles attraktive tett-
steder.

Unni Håkonsløkken  Gran (f. 1973)
Maren Schumann  Gran (f. 2001)
Anja M. Gundersen Brandal Brandbu (f. 1972)
Guro Lekanger Voll  Brandbu (f. 1971)
Even Raassum   Brandbu (f. 1958)
Kai A. Gundersen Brandal Brandbu (f. 1964)
Marianne Heier Nappen  Gran (f. 1982)     

https://www.facebook.com/GranVenstre/

En grønnere fremtid



MILJØ
- Det grønne skiftet skjer lokalt. 

• Gran skal være en foregangskommune når det 
gjelder miljøkrav i alle sine innkjøp

• Vi vil premiere miljøriktig adferd med støtte-
ordninger og reduserte kommunale avgifter for 
bygninger med lavt energibruk og miljøvennlige 
energikilder

• Vi vil ha kyststi langs Randsfjorden
• Vi vil ha en fredelig utmark med en balansert  

tillatelse for kjøring
• Vi vil etablere flere ladestasjoner for elbiler i Gran 

kommune
• Vi vil at Sagatangen skal bli tilgjengelig for alle, med 

parkområde, “bystrand” og kunst
• Vi vil ha gang- og sykkelvei med kultursti langs 

Vigga mellom Roa og Røykenvik

VELFERD
- Folk foran systemer.

• Vi vil styrke brukerinkluderingen i helse- og  
velferdstjenestene

• Vi vil gi et godt helsetilbud til alle i kommunen
• Vi vil bygge opp sterke omsorgsbaser som inne-

holder hjemmetjeneste, fellesrom og  
omsorgsleiligheter

• Vi vil at dagtilbudet til psykisk syke skal utvides
• Vi vil gi et bredere og tverrfaglig helsetilbud i nær-

miljøet
• Vi vil ta i bruk tilgjengelig velferdsteknologi for å frigi 

tid til personlig omsorg
• Vi vil utvide Barnevernet med flere ressurser,  

inkludert omsorgsvikarer
• Vi vil styrke hjemmetjenesten
• Vi vil gi fastlegene bedre arbeidsvilkår

SKOLE
- Best for barn og unge.

• Vi vil ha store nok skoler som kan klare de  
oppgavene som krever spesialkompetanse og  
tverrfaglighet

• Vi vil ta i bruk og dele kompetanse som allerede 
finnes om adferd og psykisk helse gjennom   
tverrfaglig arbeid

• Vi vil ha et godt skoletilbud for alle ved å etablere en 
alternativ skolearena med tilpassede tilbud

• Vi vil styrke og videreutvikle kulturskolen som del av 
skolefritidstilbudet for barn og unge

• Vi vil utvide tilbudet om kurs i Trygghetssirkelen 
(COS) for foreldre og dem som jobber med barn og 
unge

• Vi vil øke ressursene til PP-tjenesten
• Vi vil ha redusert fartsgrense på kommunale veier 

der barn ferdes

DYREVERN OG MATSIKKERHET
- Dyr har egenverdi. 

• Vi vil ha dyrepoliti i Gran kommune
• Vi vil ha en trygg og god matproduksjon
• Vi vil gi støtte til bønder slik at de kan leve av et 

bærekraftig landbruk
• Vi vil støtte opp om lokale matprodusenter og 

lokale gründere innen landbruk
• Vi vil at både dyr og bønder skal ha det godt i Gran 

kommune

VERDISKAPING
- Levende lokalsamfunn.

• Vi vil fortsette å støtte Hadelandshagen for å legge 
til rette for gründere og småbedrifter

• Vi vil at kommunen skal være den mest inkluder-
ende lærlingbedriften og arbeidsgiveren

• Vi vil utvikle attraktive tettsteder for å øke  
tilflyttingen til Gran kommune

• Vi vil utvikle kulturlivet i kommunen
• Vi vil at kulturskolen skal stå sterkt, med tilbud til 

både barn og voksne
• Vi ønsker mangfold, inkludering og integrering i 

kommunen


