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Kommunestyrekandidater
KRISTIAN SOLBERG
48 år, og jobber for barne- og ungdoms-
organisasjoner som daglig leder i 
paraplyorganisasjonen Akershus Barne- og 
Ungdomsråd. Bor nå i Kirkebygda igjen etter 
11 år på Flateby. Jeg har sittet 5 perioder i 
kommunestyret, og er varaordfører i dag.

Bruker også fritid på musikk og å drifte 
Bøndernes Hus gjennom Bøndernes Hus 
Venner, som jeg har vært med å stifte.

ANDREA SKRETTING
24 år og kommer fra Oslo. Flyttet til Enebakk 
for snart 7 år siden og angrer ikke på det!  
Bor på gård i Dalefjerdingen, og er snart  
ferdig utdannet vernepleier. Stiller til valg for 
første gang.

Jeg jobber fast i Enebakk kommune, i boenhet 
og på skole, med både barn og voksne, med 
ulike funksjonsnedsettelser. Fritiden går til 
trening, dyra og mye gårdsdrift, og veldig 
engasjert i landbruk og dyrevelferd. 

CHRISTIAN GUSLUND HAGEN
39 år, gift og to barn på 8 og 13 år og 
bor på Flateby. Har sittet en periode i 
kommunestyret, og har i inneværende 
periode vært nestleder i utvalg for kultur 
oppvekst og skole (KOS). 

Jeg har utdanning fra Norges varehandels-
høyskole, og har vært kjøpmann i Meny siden 
siden 2007. Jeg er engasjert i barn og unges 
oppvekstvilkår i kommunen vår, og har sittet i 
styret i to barnehager, og har vært nestleder 
i Enebakk IF.

LIZA GABRIELLE S. PERKINS
20 år og fra Flateby. Stiller til valg for  
første gang. 

Jeg utdanner meg som agronom ved 
Hvam videregående skole, og jobber 
i tillegg på Mekonomen.

NILS-PETTER WIIK
69 år, pensjonist og bor i Ytre. Leder av klima- 
og miljøutvalget. Konfliktmekler og dommer 
i forliksråd. Har vært med en periode som 
politiker.

Jeg sitter i styret i Driv IL og Filadelfiakirken 
Enebakk, og har ledererfaring fra Forsvaret, 
kultur, personal, rådmann og KS Akershus/
Østfold. 

STURLA KAASA SR.
70 år, pensjonist, og kommer fra Oslo, men 
har bodd i Ytre Enebakk siden 1984. Jeg har 
en periode i politikken som fast møtende vara 
i kommunestyret, nå fast medlem i helse- og 
sosialutvalg, og vara i utvalgene teknikk og 
utvikling og i prosjekt- og byggekomitéen.

Har jobbet i byggebransjen, og har vært  
både aktiv utover og hatt, og har, fortsatt  
verv i Driv IL.

INGA MØRCK
23 år og er nyinnflyttet i Kirkebygda.  
Stiller til valg for første gang.

Jeg er utdannet landskapsingeniør, og har 
verv i både skytterlaget og bondelaget, 
og har tidligere vært leder i Kråkstad/Ski 
Bygdeungdomslag.

KJELL DEHLI
67 år, og bor på og driver slektsgården 
Nordre Dæli i Kirkebygda, og Løken Gård med 
kornproduksjon. Jeg begynte i lokalpolitikken i 
1991, var varaordfører i perioden 1995-1999, 
har flere perioder i kommunestyret.

Jeg har utdanning i samfunnsplanlegging 
og internasjonalisering, og jobbet med 
næringsliv internasjonalt. Driver nå 
messekonsulentselskapet Scanexpo AS.  
Han vært leder for Kirkebygden Vel, og har 
erfaring fra endel bedriftsstyrer.

Brenner for:
•   gode oppvekstvilkår for innbyggere i 

alle aldre, gjennom gode barnehage- 
og skoletilbud, trygge veier, boliger  
for alle livsfaser, og godt omsorgs-
tilbud for alle delene av kommunen.

•   at Enebakk fortsetter som selvstendig 
kommune

•   utvikling arbeidsplasser innenfor 
reiseliv, natur og kultur

Brenner for:
•   å bevare Enebakk som en effektiv  

og selvstendig kommune.
•   klima og miljøtiltak som har 

effekt, aktivt landbruk og aktiv 
rovdyrforvaltning. 

•   videreutvikling av samhandling 
mellom Enebakk kommune og 
frivilligheten.      

Brenner for:
•   at det legges til rette for at det  

bygges egnede boenheter for eldre 
og funksjonshemmede i alle deler av 
kommunen.

•   sikre god bemanning på sykehjem  
og omsorgsboliger.

•   at tiltak mot gjengroing (beiting) av 
kulturlandskapet settes i gang, både 
med hensyn til biologisk mangfold og 
ressursutnyttelse.

Brenner for:
•  nærings- og boligutvikling
•  trygge og gode veier
•   samarbeid med frivillige 

organisasjoner, spesielt for 
folkehelsas del. Her er Østmarka 
en viktig. Med ulv føler flere seg 
utrygge, og er derfor ikke positivt. 

Brenner for:
•  en bedre skole for alle
•  psykisk helse for barn og ungdom
•  landbruket i kommunen

Brenner for:
•   bevare Enebakk som egen  

kommune
•   etablere en mer positiv og  

konstruktiv byråkratisk korpsånd  
innen kommunens byggesaks-
behandling

•   utvikling og tilrettelegging for 
næringsliv og arbeidsplasser i 
Enebakk

Brenner for:
•   sosiallærer (eller liknende) inn  

på alle skoler
•  bedre vilkår for lag og foreninger 
•   beholde Enebakk som en  

selvstendig kommune

Brenner for:
•  imot utbygging av jordbruksarealer
•   ønsker ikke å etablere nasjonalpark i 

Østmarka
•  ulvefri sone i Enebakk



Fullstendig program finner du på 
senterpartiet.no/enebakk

Utvikling og næring
Enebakk Senterparti vil:
• at Enebakk fortsatt skal være 

den grønne lungen mellom 
Follo, Oslo og Romerike.

• ferdigstille påbegynte 
sentrumsplaner og sikre 
friområder.  

• bygge ut Støttumåsen i 
Kirkebygda. 

• hindre nedbygging av dyrket 
jord. 

• videreutvikle bedriften 
Enebakk Produkter AS.

Samferdsel og miljø 
Enebakk Senterparti vil:
• arbeide for god internettilgang 

og mobildekning i hele bygda. 
• ha god trafikkavvikling i bolig-

områdene. Se på behovet for 
nye veiløsninger.

• fortsette utbyggingen av gang/
sykkelveier langs hovedveiene. 

• stimulere til økt bruk av 
kollektive transportmidler.

• at Enebakk ikke skal være en 
dumpingplass for forurensende 
avfall. 

• bekjempe uønskede arter i 
naturen.

Økonomi og styring
Enebakk Senterparti vil:
• fortsette samarbeidet med 

nabokommunene for å yte 
tjenester Enebakk kommune 
ikke kan utføre alene.

• at i større kommunale 
byggeprosjekt skal en sette 
krav til firmaer om en viss 
andel egne faglærte ansatte 
og lærlinger.  Videre må 
en begrense antall ledd i 
entreprise. 

• at ansatte som arbeider i 
vikarstillinger over lengre 
tid, må tilbys faste og fulle 
stillinger.

• sikre at ansatte i kommunen 
har tilstrekkelige norsk-
kunnskaper.

• ha et tillitsløft i kommunen.

Skole, SFO og barnehage
Enebakk Senterparti vil:
• arbeide for at lærerne får 

bruke mer av tiden på fag og 
mindre på rapportering.

• fremme tiltak i skolen for å 
bedre barn og unges psykiske 
helse og hindre mobbing.

• at Prosjekthuset og lignende 
tiltak videreutvikles.

• sørge for en god balanse 
mellom privat og kommunal 
barnehagedrift.

Helse- og sosial
Enebakk Senterparti vil:
• fortsette samarbeidet med  

andre kommuner og spesialist- 
helsetjenesten om samhandlings- 
reformen.

• ta i bruk ny velferdsteknologi, 
slik at pleierne får mer tid til 
brukerne.

• innføre kommunal trygghets-
pakke for eldre, med tilbud om 
vaktmestertjenester. 

• sikre god bemanning på syke-
hjem og i omsorgsboliger. 

• at Enebakk kommune må 
videreutvikle samhandling med 
frivilligheten. 

• vurdere statlig finansiering av 
eldreomsorgen.

• at de gode tjenestene i 
Familiens Hus må videreføres 
ved snarlig gjenoppbygging.

Kultur, fritid og kirke 
Enebakk Senterparti vil:
• at kommunen videreutvikler 

samarbeidet med lag og 
foreninger samt private aktører 
ifm. folkehelsearbeid. 

• at Enebakk kommune øker 
sin støtte til frivillige lag og 
foreninger.

• i dialog med idretten og andre 
organisasjoner sikre at det 
avsettes tilstrekkelige arealer  
til idrettsanlegg og aktivitets-
områder.

• arbeide for nytt og mer 
moderne bibliotektilbud. 

• at Flatebytunet med tilhørende 
seremonirom må realiseres.

• at hjulmakerverkstedet må 
gjenoppbygges.

JA til Akershus  
– NEI til Viken!

Enebakks Anne Beathe  
på topp!

Enebakk Senterparti vil:
•  beholde Enebakk som en selvstendig kommune.
•   arbeide for å oppløse det fylkeskommunale 

misfosteret Viken
•   ha raskere og mer positiv saksbehandling i byggesaker
•   ha boligbygging tilpasset alle livsfaser i alle tre  

kretser i kommunen. 
•   at alle som trenger det får en langtids sykehjemsplass  

i egen kommune.
•  ikke innføre eiendomsskatt i Enebakk.
•  arbeide for opprusting av fv. 120, uten bompenger.
•  arbeide for å få mer nærpoliti med lokalkunnskap.
•  arbeide for at Enebakk blir ulvefri sone.

•   ikke etablere nasjonalpark i Østmarka, men beholde Markaloven 

Enebakk-
Patriot


