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Oddvar Igland, 
55, Asker

Else Marie Rødby, 
37, Klokkarstua

Jan Fredrik Bjørkheim, 
48, Spikkestad

1 2 3

Kommunestyrekandidater

4.  Inger Johanne Aaby, 32, Vettre
5.  Lars Tore Woie, 60, Klokkarstua
6.   Anne-Gunhild Røine Flater, 50, 

Røyken
7.  Siv Tove Andersson, 65, Asker
8.  Svein Otto Aanonsen, 64, Vettre
9.   Kristin Ødeskaug Samuelsen, 37, 

Klokkarstua
10.  Hans Ellef Wettre, 73, Vettre
11.   Ragnhild Aabøe Inglingstad, 37, 

Klokkarstua
12.  Tor Høgberget, 61, Spikkestad
13.  Guri Størvold, 43, Heggedal 
14.  Toril Kure, 56, Spikkestad
15.  Giert Fredrik Giertsen, 83, Bødalen
16.  Unni Bue, 75, Asker
17.  Brynjar Folkvord, 22, Kana
18.  Jon Grette, 71, Røyken
19.  Fred Wenger, 60, Billingstad
20.  Anette Ødeskaug, 31, Klokkarstua
21.  Sebastian Lillejord, 26, Slemmestad
22.  Elisabeth Bakke, 57, Heggedal
23.  Harald Velsand, 64, Asker

24.   Hans Harald Wennersgård, 38,  
Klokkarstua

25.  Grete Ina Grorud, 50, Åros
26.  Jan Einar Ødeskaug, 63, Klokkarstua
27.  Sigmund Andersson, 28, Asker
28.  Jakob Volent, 28, Kana
29.  Astrid Bach, 49, Asker
30.  Tor Solberg, 76, Vettre
31.   Tonje Elisabeth Brennelien Ouff,  

48, Holmsbu
32.  Leif Egil Sæbjørnsrud, 35, Asker
33.  Ole Asbjørn Ness, 45, Billingstad
34.  Ole Petter Transet, 19, Røyken 
35.  Øyvind Engen, 77, Asker
36.  Morten Sørsdal, 52, Spikkestad
37.  Ola Aanonsen, 77, Asker
38.  Guri Hafsten Aalerud, 71, Nesbru
39.  Christian Falchenberg, 74, Vollen
40.  Gunvor Hjerpåsen Hol, 70, Asker
41.   Ole Morten Furua Rødby, 70,  

Klokkarstua
42.  Hans Christian Aaby, 67, Asker 

HELSE OG OMSORG
Asker Senterparti arbeider for
• at de som trenger omsorgsbolig 

eller sykehjemsplass skal få 
tilbud om dette i eget nærmiljø. 

• bedre dagtilbud for demente og 
hjemmeboende eldre.

• høyere grunnbemanning ved 
helseinstitusjonene.

• at mest mulig av maten 
tilberedes på den enkelte 
institusjon.

• å redusere ventetida på 
psykiatrisk behandling og styrke 
lavterskeltilbud i psykiatri.

• bedre oppfølging av rusbrukere 
og deres pårørende både før, 
under og etter behandling.

ANSVARLIG STYRING
Asker Senterparti arbeider for
• nøktern og effektiv bruk av 

skatteinntektene.
• bedre vedlikehold av 

kommunale bygninger, veier, 
vann- og avløpsnett.

• like kommunale gebyrer 
og avgifter i hele den nye 
kommunen.

• at kommunen ved innkjøp av 
varer og tjenester velger lokale 
bedrifter som har lærlinger, der 
det er mulig. 

• ingen eiendomsskatt.

Fullstendig program finner du på senterpartiet.no/asker
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GODE KOMMUNIKASJONER I 
HELE ASKER
Asker Senterparti arbeider for
• fortgang i arbeidet med ny E134 

på strekningen Dagslett – E18.
• flere bussruter med hyppigere 

avganger, og nok pendler-
parkering ved viktige kollektiv-
knutepunkter.

• kortere reisetid for Spikkestad-
toget og matebuss til alle 
avganger.

• gjenåpning av Hallenskog 
stasjon.

• å avlaste veinettet gjennom 
utvidelse av hurtigbåttilbudet.

• sikre skoleveier. I Heggedal vil 
vi innføre lavere fartsgrense og 
fartsdumper på Røykenveien 
mellom Gui og Rustadveien.

• gode og sammenhengende 
sykkelveier/sykkelfelt i hele 
kommunen. 

• flere sykkelhotell for trygg  
oppbevaring av sykkel i nærheten 
av kollektivknutepunkter, med 
mulighet for lading av elsykler. 

LOKALT DEMOKRATI
Asker Senterparti arbeider for 
• å gi alle innbyggere mulighet 

til å ta ansvar og engasjere seg 
for sitt lokalsamfunn – i små og 
store saker. 

• å ta innbyggerne med på råd i  
alle større utbygginger, plan-
saker og kommunale prosjekter.

• å få på plass en fast ordning 
for innbyggermedvirkning og 
nærdemokrati fra første dag i ny 
kommune, med grunnleggende 
rammer og prinsipper.

MANGFOLDIG NÆRINGSLIV
Asker Senterparti arbeider for
• at kommunen skal være en aktiv 

medspiller for eksisterende og 
nytt næringsliv i hele den nye 
kommunen.

• god infrastruktur i forbindelse 
med etablering av ny 
næringsvirksomhet. 

• å verne dyrka og dyrkbar jord 
mot omdisponering til annet 
enn matproduksjon.

Husk fylkestingsvalget!
JA til Akershus –  NEI til Viken!

FRIVILLIGHET – KULTUR – IDRETT 
Asker Senterparti vil
• ha bedre øvings- og framførings-

lokaler for kulturlivet.
• gjøre det billigere for barn 

og unge å delta i kultur- og 
idrettsaktiviteter.

• styrke bibliotekene som 
møteplass og kulturarena.

• oppgradere og videreutvikle 
idrettsanleggene.

• bevare og videreutvikle Føyka 
som en arena for idrett og lek.

• bygge ny idrettshall på Borgen 
og i Åros.

• bygge ny ishall ved Risenga 
Idrettspark og utvide 
Leikvollhallen. 

• ha flere nærmiljøanlegg for å 
stimulere til økt egenorganisert 
aktivitet. 

OPPVEKST
Asker Senterparti vil
• styrke barnehagetilbudet, med 

hovedvekt på kompetanse, 
ansatte og lokaler.

• opprettholde 
nærskoleprinsippet slik at alle 
elever får rett til å gå på skole i 
sitt nærmiljø.

• prioritere lærerens tid med 
eleven, og bruke mindre tid på 
rapportering og dokumentasjon. 

• gjøre hele skoleløpet mer 
praktisk, variert og relevant for 
arbeidslivet.

• sikre at alle elever får tilpasset 
opplæring.

• styrke svømmeundervisningen. 
• fortsette å ruste opp. 

skolehelsetjenesten og ansette 
flere miljøarbeidere. 

I Asker skal alle ha samme mulighet til et godt liv. Gode 
nærmiljøer bygger på et aktivt folkestyre, en god fellesskole 
og et mangfoldig organisasjons- og kulturliv. Senterpartiet 
er garantisten for likeverdige tjenester nær folk og gode 
kommunikasjoner i hele nye Asker.


