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systemer. Derfor 
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folk først.»

Kjeller
•	 Tilrettelegge for at Høgskolen i Oslo og Akershus kan vokse 

på Kjeller og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt
•	 Oppgradere stallene på Sørum fritidsgård
•	 Forberede planer for en ny, grønn og klimanøytral bydel 

dersom Kjeller flyplass blir lagt ned

Leirsund
•	 Bevare Leirsunds småbygdpreg
•	 Begrenset sentrumsutvikling rundt Leirsund stasjon
•	 Arbeide for flere avganger fra Leirsund stasjon

Lillestrøm
•	 Etablere nye byparker på Stortorvet og i Kirkegata
•	 Arbeide for at nordre del av Storgata blir oppgradert
•	 Ruste opp og bygge flere institusjonsplasser på LIBOS

Skedsmokorset
•	 Realisere nytt kulturhus, primært ved Husebylåven
•	 Bidra til etablering av fotballhall
•	 Bygge nye omsorgsboliger

Skjetten
•	 Legge ned skytebanen og bygge ny bane på Lahaugmoen
•	 Etablere skatepark
•	 Oppgradere løypenettet i Bråteåsen

Strømmen
•	 Bygge ny ungdomskole og flerbrukshall på Bråtejordet
•	 Etablere nytt ungdomshus på Strømmen
•	 Etablere ny park i Strømmen sentrum

 

Sammen skaper vi gode resultater. 
Stem Venstre 12. september.

Tre tiltak nær deg  

www.skedsmo.venstre.no

Venstres kandidater 
i Skedsmo 2011 

1.  Boye Bjerkholt (31)
 Varaordfører, Lillestrøm
 Hjertesaker: Like muligheter for alle, 

skole, miljø, by-og stedsutvikling
 Telefon: 93412869
 E-post: boyeb@venstre.no 

2.  Marius Sæther (25)
 Togfører, Skedsmokorset
 Hjertesaker: Kulturhus på 

Skedsmokorset, miljø 

3.  Birgitta Prøis (42)
 Lærer, Skedsmokorset
 Hjertesaker: Vern av natur og grønne 

lunger, skole og oppvekstforhold 

4.  Kathrine Mellem Evensen (18)
 Student, Lillestrøm
 Hjertesaker: Miljø, skole, liberal 

ideologi 

5.  Mats Olsen
6.  Lin T. B. Ruud
7.  Kristine Johnsgaard
8.  Hadi Sharaf
9.  Ellen Beate Paulshus
10.  Åse Ertsås
11.  Alice Margrete Ruud
12.  Erlend Sand Bruer
13.  Mona Ametanee Lange
14.  Eirik Schou Teigland
15.  Kim Jayasena Stidahl
16.  Jostein Pedersen
17.  Marilyn J. G. Førsund
18.  Ståle Rangnes
19.  Tove Iren Høgseth

 

20.  Cameron Hjelmstad
21.  Inger Haugen
22.  Per Kristian Holte
23.  Solvor F. Pedersen
24.  Thorbjørn Danbolt
25.  Trond K. Haakensen
26.  Ida Birgitte Kurland
27.  Steinar Billehaug
28.  Eivind Rangnes
29.  Birgit Hemli Rimstad
30.  Bjarne Ruud
31.  Siv Christine B. Jørstad
32.  Ole Vidar Andreassen
33.  Anne Line Gudbjørgsrud

Les mer om Venstres kandidater og politikk på nett 

 



Skole
Venstre ønsker et samfunn som verdsetter kunnskap og som 
stimulerer til nysgjerrighet, nyskapning og kreativitet. Et sam-
funn hvor alle har like muligheter, er et samfunn som tar vare 
på barns iboende tørst etter kunnskap, og som gir alle den 
beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger.

•	 Flere lærere for å sikre økt lærertetthet
•	 Offensiv satsing på videreutdanning av lærere
•	 Tilpasset opplæring til alle elever
•	 Dele inn grupper etter nivå der dette er hensiktsmessig
•	 Utvide muligheten for 10.-klassinger til å ta fag på vgs.
•	 Gjenopprette frivillig sommerskole for 5.-10.-klassinger
•	 Øke antallet lærlingplasser i kommunen
•	  Videreføre og trappe opp opprustningen av skolebyggene
•	 Styrke helsesøstertilbudet
•	 Mer pedogogisk utdannet personale i barnehagene og SFO
 
 

Miljø 
I en vekstkommune som Skedsmo er det viktig å få på plass 
moderne samferdselsløsninger, sikre at grønne lunger bevares 
og bidra til at utviklingen skjer på en bærekraftig måte. 
Venstre vil at Skedsmo kommune skal gå i front for å fremme 
miljøvennlige løsninger.

•	 Redusere Skedsmos klimagassutslipp med 30% innen 2020
•	 Stille strenge krav til energieffektivitet i nybygg
•	 Innføre panteordning for oljeovner og oljefyrer
•	 Bevare hundremeterskogene og etablere flere parker og 

lekeplasser
•	 Sikre god tilgjengelighet langs Sagelva og Nitelva
•	 Ta vare på Skedsmos natur-og kulturlandskap
•	 Systematisk ta i bruk miljøbiler i den kommunale bilparken
•	 Etablere hurtigladestasjoner for el-biler
•	 Arbeide for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen 

og starte planlegging for utvidelse av t-banenettet
•	 Etablere en attraktiv bysykkelordning med god dekning

TRYGGHET I ELDREOMSORGEN
•	 Legge til rette for at alle som ønsker det kan bo i eget hjem
•	 Sikre sykehjemsplass til alle som trenger det
•	 Samarbeide med private om å etablere bokollektiv for eldre
•	 Styrke innsatsen i demensomsorgen
 
FRIVILLIGHET OG ENGASJEMENT
•	 Sikre gode støtteordninger som bygger opp under frivillig 

innsats i lag, foreninger og ideelle organisasjoner
•	 Prioritere kultur-og idrettstilbud til barn og unge
•	 Sikre gode lokaler for ungdomsaktivitet i hele kommunen
•	 Øke tilskuddene til musikk-og kulturskolen 

NÆRINGSLIV OG BYLIV
•	 Tilrettelegge for etablering av bedrifter og arbeidsplasser
•	 Styrke Skedsmo som en attraktiv lokalisering for store 

nasjonale og internasjonale arrangementer
•	 Sikre gode møteplasser og romslige byrom
•	 Avvikle nattmatforbudet og gi serveringssteder mulighet til 

å ha åpent så lenge de vil

Venstre leverer
 
De siste fire årene har Venstre jobbet målrettet for å finne frem 
til gode løsninger for innbyggerne i Skedsmo. Vi har levert nye 
skoler på Asak og Kjeller, vi har staket ut en ambisiøs kurs for 
Skedsmos klimainnsats, vi har økt støtten til frivillige lag og 
foreninger, vi har satt igang bygging av to nye idrettshaller, og 
vi har styrket innsatsen innen eldreomsorg, barnevern og mye, 
mye mer!
 
Men Venstre skal ikke gi seg der. Venstre har store planer for 
Skedsmo. Noen av planene ser du i denne brosjyren. Resten 
kan du lese om på vår nettside. For oss handler det om å skape 
gode resultater, og jeg håper du vil være med på laget. Med din 
støtte kan vi gjøre Skedsmo til den liberale kommunen som 
innbyggerne fortjener!
 
Boye Bjerkholt
Venstres ordførerkandidat 

Et godt samfunn er 
bygd på kunnskap, 
en åpen og tolerant 
kultur, sosial trygghet 
og ansvar for miljøet. 


