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Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. 
Vi kjemper for et samfunn med frie, selvstendige
mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, felles-
skapet, og for naturen og miljøet.

Ti gode grunner for å stemme Senterpartiet:

•  Senterpartiet tror på hele Norge.

•  Senterpartiet vil ha tjenester nær folk.

•  Senterpartiet vil bidra til trygghet for deg og dine.

•  Senterpartiet sier nei til den storstilte sentraliseringen

som skjer i Norge i dag.

•  Senterpartiet vil ha norsk, trygg mat.

•  Senterpartiet er «garantisten» for lokalt folkestyre.

•  Senterpartiet sier nei til salg av Norge.

•  Senterpartiet vil ta naturen i bruk for et bedre miljø og

klima.

•  Senterpartiet sier ja til et sterkere forsvar.

•  Senterpartiet sier nei til EU og EØS. 

Se mer på: www.sp.no



VÅR VISJON
Ås - Universitetsbygda

VÅRE ØNSKER FOR ÅS

Ås Senterparti vil at alle skal oppleve Ås som en god 
kommune å bo, studere og arbeide i. 

Vi vil ta vare på kommunens grønne preg med villabebyggelse
og åpne jorder i hele kommunen. 

Vi ønsker nye innbyggere velkommen og vil jobbe for at alle i
størst mulig grad får de tjenestene de trenger. 

Vi vil ha en moderat vekst i kommunen, og tror at det er best
for oss alle. Hvor mye Ås kommune skal vokse fram mot 2040,
skal avgjøres av kommunen og ikke av regionale planer.

Kommunens tilbud til alle aldersgrupper skal utvikles og 
utvides i takt med befolkningens behov.

Følg oss på: 
www.facebook.com/as.senterparti



Ås Senterparti vil:

• At studenter, fastboende og besøkende
i kommunen skal få god informasjon 
om kommunen og dens tilbud. 

• Opprette et innbyggertorg, med vide 
åpningstider. 

• At innbyggertorget skal gi informasjon 
om kommunens tjenester, NMBU, 
andre institutter på Campus Ås, 
frivillige organisasjoner, natur- og 
turmuligheter, konserter og 
kinobilletter etc. 

Program til kommunevalget 2019

INNBYGGERTORG

Ås Senterparti vil:

• Tilrettelegge for tilstrekkelig korttids-
parkering og adkomst i Ås sentrum for 
varetransport, de som skal handle, 
besøke offentlige og private tjenester i 
sentrum. 

• Legge til rette for at Ås sentrum kan 
videreutvikles og blomstre som et 
lokalt sentrum med en åpen, grønn 
struktur. 

• At det i sentrumsplanen legges til rette 
for at alle kan bevege seg trygt på 
gater, plasser og fortau, også med 
rullator og rullestol, hele året. 

• Sørge for at innholdet i Kvalitets-
programmet for Områderegulerings-
planen for Ås Sentralområde ivaretas, 
slik at Ås som tettsted skiller seg ut fra 
andre «forsteder» i Oslo – Akershus 
regionen.

• Legge til rette for fortetting i sentrum, 
uten at dette skal føre til et for 
kompakt sentrum med for mange høye
bygg. 

• Gå imot videre utbygging av Rådhuset 
mot Moerveien.

SENTRUMSOMRÅDER OG UTBYGGING
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• At Hangartomta ved jernbanen fortsatt 
skal være i kommunal eie. 
Mulige bruksområder er sosial bolig-
bygging, kontorer, utleie til næringsvirk-
somhet for å stimulere til innovasjon i 
samarbeid med Campus Ås, etc.

• Vurdere om kommunen skal involvere 
seg sterkere i eierskap i nye bygg, for å 
øke mulighetene for «sosial bolig-
bygging».

Ås Senterparti vil:

• Utfordre regionale planer som kun 
fokuserer på fortetting og utbygging 
ved jernbanestasjonen.

• At boligbyggingsområder kan utvikles i 
Rustadporten, Kroer, Vestbygda og 
Nordby/Solberg, selv om det bryter 
med gjeldende knutepunktdefinisjon. 
Busser vil kunne være miljømessig 
foretrukne transportmiddel i framtida. 

UTBYGGING UTENOM SENTRUMSOMRÅDENE



Ås Senterparti vil:

• At det utarbeides en bussplan som 
knytter kommunen bedre sammen. 
Dette skal bl.a. omfatte busstilbud 
mellom Vinterbro og Ås sentrum og 
mellom Kroer og Ås sentrum. 

• Arbeide for å gjenåpne busstilbudet 
fra Garder kirke, gjennom Kroer til 
Oslo.

• Arbeide for et bedre togtilbud til Ås 
stasjon, både gjennom fylkes- og 
rikspolitikere. 

• Ha flere og sikre sykkel- og gangveier i 
kommunen og ha fokus på det når 
planer rulleres.  

• Ha gang- og sykkelvei på traseen 
Meierikrysset - Melby. 

• Styrke samarbeidet med 
nabokommunene for å få til et mer 
sammenhengende sykkelveinett.

• Bygge sykkelhotell og parkering ved 
kollektivknutepunkter og gjøre slike 
anlegg mindre attraktive for tyveri. 

• Legge bedre til rette for syklister, både 
for pendling, trening, tur- og hverdags-
sykling.

• Arbeide for å redusere trafikken på 
Fylkesvei 152 gjennom deler av 
kommunen.

• Gi kommunal støtte til vedlikehold og 
utbedring av private veier. 

• Oppjustere de kommunale grusveiene 
slik at de kan tåle større akseltrykk.

• Videreutvikle et kollektivknutepunkt i 
Vinterbroområdet. 

KOLLEKTIVTILBUD, VEIER OG SYKKELVEIER
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Ås Senterparti vil:

• Bedre koordinering av aktivitetene i 
kommunen slik at de ulike lag og 
foreninger samarbeider. 

• At frivillige organisasjoner skal få støtte
til administrative oppgaver. 

• Gi idretten i Ås mer oppmerksomhet 
fra kommunen. 

• Arbeide for fortgang i bygging av 
svømmehall ved Ås Ungdomsskole, 
uavhengig av utbyggingsplanen for 
skolen. 

• At aktiviteter for barn, unge og voksne 
må få kommunens støtte i form av 
lokaler og midler til drift. Dette gjelder 
blant annet seniorsentrene, ungdoms-
lokalene og lokaler til kunst- og kultur-
aktiviteter. 

• Bidra til at aktivitetshus for uorganisert 
ungdom i Solberg-området realiseres.

• Arbeide for at grendehusene i 
kommunen gis fritak for kommunale 
avgifter.

• Ta vare på vår kystnære naturperle 
Breivoll, og videreutvikle samarbeidet 
mellom kommunen, frivillige organisa-
sjoner og Den Norske Turistforening for
å skape enda flere tilbud og aktiviteter 
på området, inkludert uorganisert 
aktivitet.

AKTIVE INNBYGGERE



Ås Senterparti vil:

• Beholde alle skolene i Ås.

• Sørge for nok ressurser til skolene slik 
at alle elever får dekket de tiltak de har
rett til. 

• Skolene må tilføres nok ressurser til å 
ivareta et godt læringsmiljø og god 
kvalitet i skolen. 

• At kommunen skal ha kommunale og 
private barnehager av ulik størrelse 

som  tilbyr både heltids- og deltids-
plasser. 

• Arbeide for nødvendig oppfølging og 
konkretisering av «Handlingsplan for et
godt psykososialt miljø i skolene og på 
SFO». Det må settes inn kompetanse 
og hjelp når et klassemiljø utvikler seg 
negativt. 

• Utvide Kulturskolen i takt med økt 
søkertall og behov. 

BARN OG UNGE

Ås Senterparti vil:

• At alle som har behov for det skal få 
tett oppfølging og nær omsorg i alle 
livets faser.

• Det betyr at omsorgen skal være 
personlig og individuelt tilpasset. 
Alle skal gis mulighet til en verdig 
alderdom.

• At folkehelsearbeidet og det fore-
byggende helsearbeidet prioriteres.  
Dette gjelder så vel arbeidet med 

gravide, småbarnsfamilier og ungdom, 
som voksne og eldre.

• Foreslå å opprette en halv stilling som 
sorgstøttekoordinator. Denne skal være
bindeleddet mellom ulike tiltak for 
mennesker som strever med sorg. 

• Ønsker å stimulere til videreutvikling av
bruk av velferdsteknologi som en 
ressurs i omsorgssektoren. 

GOD OMSORG I ALLE LIVETS FASER
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Ås Senterparti vil:

• Ta vare på matjorda. 

• Bevare de verdiene som gir Ås det 
grønne særpreget med jorder og hager 
og vil ved utbygging prøve å ta vare på 
mest mulig av dette.

• Arbeide for at Ås skal ha et variert 
landbruk, der åkre, beitemark, 
intensive og ekstensive produksjoner 
har sin  naturlige plass. En grønn 

framtid er også avhengig av aktivt 
skogbruk og høsting av utmark. 

• Arbeide for at lokal kortreist mat bør 
brukes i kommunale virksomheter.

• Arbeide for mindre opphoping av 
klimagasser. Biologiske prosesser frigjør
også klimagasser, men i et kretsløp. 
Vi vil ha et klimaregnskap som «skiller 
på biler og kalver».

JORDVERN, KLIMA OG MAT

Ås Senterparti vil:

• Arbeide for gjennomføring av «Plan for 
naturmangfold» i tett samarbeid med 
et aktivt landbruk og skogbruk, samt 
natur- og friluftsinteresser.

• Arbeide for en plan for faste 
kulturminner, og derved øke kunnskap  
og bevissthet om våre kulturminner og 
Ås sin historie. 

• Opprettholde de reguleringer som 
gjelder for vern av bygninger og 
områder inntil en plan for faste 
kulturminner er vedtatt.

NATURVERN OG KULTURVERN 

• At det legges til rette for seniorbolig-
utbygging på Solberg og i Ås 
sentralområde.

• Jobbe for økt for økt bemanning og 
kompetanse innen helsesektoren, samt 
flere heltidsstillinger der det er ønskelig.



Ås Senterparti vil:

• Øke kommunens samarbeid med 
NMBU og resten av Campus Ås.

• Arbeide for flere møter mellom 
kommunen, Universitetet og de andre 
instituttene på Campus. Det vil være 
knyttet til utvikling av næringsliv, 
innovasjon, boligplanlegging, 
arealdisposisjoner etc.

• Bidra til at universitetsmiljøets 
kompetanse utnyttes i kommunal 
planlegging der det er faglig naturlig.

• Knytte Ås sentrum nærmere Campus 
ved en «kulturgate» over Kaja, der 
grønn struktur og kunst gir positive 
opplevelser og understreker «hage-
byen» og universitetsbygda helt fra 
jernbanestasjonen til Campus.

• Være pådriver for at Regjeringens 
forslag om at bygningsmassen på 
NMBU ikke skal overføres fra 
Universitetet til Statsbygg.

NMBU OG CAMPUS ÅS

Ås Senterparti vil:

• I stedet for å redusere tjenestetilbudet 
og i tråd med våre forslag, vil Ås 
Senterparti kunne vurdere øremerket 
eiendomsskatt på bolig for en periode.

• Dette velger vi bare å gjøre dersom det 
er nødvendig for at vi skal kunne 
utvikle kommunen til det beste for alle 
innbyggerne.  

EIENDOMSSKATT
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7 Johannes Michael Øvergaard

8 Helga Wærstad Norum

9 Morten Gultvedt

10 Kari Kolstad

11 Gisle Bjørneby

12 Siri Hamre

13 Trygve Sørbø Kvarme

14 Hilde Kari Skarstein

15 Gunnar Tangvald

16 Marit Austreng

17 Øistein Larsen

18 Heidi Iren Skuterud

19 Kjetil Randem

20 Janne-Christine Fossum

21 John Morken

22 Gro Mette Rønningen

23 Thorbjørn Bjerke

24 Tordis Tornes

25 Arne Ellingsberg

Ås Senterpartis liste til kommunevalget

1.
Odd Vangen

2.
Annett
Hegen
Michelsen

3.
Odd Rønningen

4.
Ingrid
Sandtorp
Thorvaldsen

5.
Svend Kvarme

6.
Siri Kjær
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KONTAKT

Ås Senterparti
Leder: Odd Vangen, mob 906 24 608, epost odd.vangen@nmbu.no
Internet: www.senterpartiet.no/as
Facebook: www.facebook.com/as.senterparti

Akershus Senterparti
Leder:  John-Erik Vika, mob 413 04 150, 
epost john-erik.vika@eiidsvoll.kommune.no
Internet: www.senterpartiet.no/akershus
Facebook: www.facebook.com/AkershusSenterparti

Bruk stemmeretten – stem Senterpartiet

Senterpartiet mener tvangssammen-
slåingen til det nye Viken fylke er et 
historisk feilgrep. Vi kommer til å jobbe 
for å oppløse Viken og beholde Akershus,
Østfold og Buskerud.

Senterpartiet er en garantist for å ta hele
fylket i bruk, og sikre gode tjenester der
folk bor.

HUSK OGSÅ FYLKESTINGSVALGET!

Anne Beathe Tvinnereim Kristiansen
1.-kandidat på Senterpartiets liste 

til valget i Viken


