Gjerdrum Senterparti
Program for 2019 - 2023

Senterpartiet utvikler Gjerdrum
basert på det vi har og det vi er
– vi forvalter!
Gjerdrum Senterparti mener at
et levende, demokratisk og aktivt
lokalsamfunn blir best med korte
avstander mellom innbyggere og
de kommunale tjenestene. Vårt
lokalsamfunn er godt tjent med
dagens kommunestruktur. Senterpartiet sier derfor nei til kommunesammenslåing.
Jordvern er en fanesak for Senterpartiet, også i Gjerdrum. Vi vil
etablere en «Grønn grense»; en
varig avgrensing mellom bebygde
og ubebygde områder, rundt Ask
og andre utbyggingsområder for å
unngå at det bygges ned mer dyrka
jord.
Gjerdrum er en trygg og god bo- og
fritidskommune med engasjerte
innbyggere, yrende organisasjonsarbeid, gode tjenester og kort vei
til «alt». Dette vil vi bevare. En lav
og kontrollert befolkningsvekst
sikrer at vi har gode tilbud til våre
innbyggere. Gjerdrum kommunes
visjon er «Livskvalitet for alle».
Gjerdrum Senterparti mener at
for høy vekst vil utfordre denne
visjonen.

I perioden 2019 - 2023 vil
Gjerdrum Senterpartiet at:
• Gjerdrum skal bestå som egen
kommune.
• Gjerdrum barneskole skal
rehabiliteres og videreutvikles
med dagens plassering.
• Gjerdrum utvikles til en bygd
med mer variert næringsliv.
• Kommunen overtar eierskap og
drift av Gjerdrum idrettspark;
kunstgress og idrettshall.
• Vi dobler kapasiteten på
idrettshallen, fortrinnsvis
gjennom å utvide dagens hall,
alternativt gjennom bygging av
ny hall.
• Kulturhuset skal bestå og
utvikles videre.
• Gangvei mellom Ask – Kløfta,
Bråtasletta - Skedsmo og Ask –
Kjærstadsletta prioriteres.
• Tenke nytt og alternativt innen
folkehelse, barn og unges
oppvekst og eldreomsorg ved
å kombinere kommunale og
frivillige krefter.
• Senterpartiet ønsker et
samfunn med små sosiale
forskjeller og rom for
variasjoner.

Kommunereform

Skole, barnehage og oppvekst

Gjerdrum bør bestå som egen
kommune fordi:
• Kort avstand mellom innbyggere
og beslutningstakere gir gode
tjenester.
• Involvering av frivilligheten
fører til gode løsninger og
skaper aktivitet for innbyggerne.
• Lokaliseringsdebatter er nesten
fraværende. Vi har en kommune
som er ei bygd, med et sentrum.
• Våre innbyggere føler identitet
til kommunen og ansvar for
bygda og lokalsamfunnet.
• Vi samarbeider bra med gode
nabokommuner der det er
nødvendig og hensiktsmessig.

Gjerdrum Senterparti vil
• Ha en skole med balansert vekt
på kunnskap, holdninger og
ferdigheter for å utvikle hele
mennesker.
• Innføre skolemat og mat i barnehager som et tilbud til alle.
• Styrke det sosiale miljøet. Skolen
skal være et trygt sted å være.
• At skoler og barnehager skal ha
kontakt med eldre mennesker,
nærmiljø og arbeidsliv.
• Sikre et variert barnehagetilbud,
både kommunalt og privat.

Regionsreformen Viken
Gjerdrum Senterparti mener at
regionsreformen er feilslått og bør
reverseres!
• Det nye fylket er alt for stort;
strekker seg fra Halden til
Hardangervidda.
• Vil føre til enda større press
på kommunestruktur og
sentralisering.

Kultur, idrett og friluftsliv
Gjerdrum Senterparti vil
• Støtte opp under Resursnettverk for barn og unge (RBU) og
annet frivillig organisasjonsarbeid i bygda.
• At Kulturhuset oppgraderes og
tilpasses bygdas behov.
• Ta vare på de nære tur- og
rekreasjonsområdene i bygda.
• Ha uformelle treffsteder for
ungdom, eksempelvis aktivitetspark/skatepark.

Husk fylkestingsvalget!
JA til Akershus – NEI til Viken!

• T a vare på stedsnavn og
vegnavntradisjoner.
• Bidra til nødvendig vedlikehold
av kirkene og kirkegårdene.
• Bygge svømmehall når
økonomien tillater det.
Midler til kultur og idrett er vel
anvendte penger!

Klima, miljø og bærekraft
Gjerdrum Senterparti vil
• Bevare produktive jordbruksarealer.
• Sikre grøntarealer og viltkorridorer i utbyggingsområder.
• Ha tiltak for å avhjelpe
konflikter, slik at beitedyr fortsetter å ha en naturlig plass i
Romeriksåsen.

Verdens matvaresituasjon krever
et aktivt jordvern. Dette er også et
lokalt ansvar. Senterpartiet krever
et strengt vern av matjorda. Vi er
ikke siste generasjon!

Helse og omsorg
Gjerdrum Senterparti vil
• Videreutvikle våre gode
tjenester innen hjemmesykepleie og institusjonsplasser.
• Utvide dagens ordning med
kokk på sykehjemmet, slik at
alle beboerne får samme tilbud.

• S ørge for at de som vil og kan,
får mulighet til å bo hjemme så
lenge som mulig.
Det gode liv er vi sjøl ansvarlig for,
men helse- og sosialpolitikken skal
gi et sikkerhetsnett.

Ask-området
Gjerdrum Senterparti vil
• At dagens plassering av
Gjerdrum barneskole innarbeides
i den kommende revideringen
av sentrumsplanen.
• At idretts- og kulturanlegg
fortsatt skal ha en sentral rolle
på Ask og at det blir plass for
at barn og unge møtes utenfor
organiserte aktiviteter.
• At bygningene på oppvekstjordet får sine oppvarmingsbehov dekket av miljøvennlige
løsninger.
• At det fortsatt skal være mulig å
drive landbruk med husdyrhold
på Ask.
• Ha parkeringsplasser for
pendlere og brukere av sentrum.

Ask skal være et levende og
attraktivt bygdesentrum.

Bolig- og tomtepolitikk

Nærings- og arbeidsliv

Gjerdrum Senterparti vil
• Ha en kontrollert og liten vekst
for å sikre best mulig bo- og livskvalitet. Nye innbyggere skal få
tid til å bli en del av hele lokalsamfunnet.
• Ha en variert boligstruktur
med fortetting på Ask og at
utbyggingsområder hovedsakelig skal ligge langs
Romeriksåsen.
• Beholde bygda med det åpne,
grønne landskapet og det
landlige preget.

Gjerdrum Senterparti vil
• Utvikle næringsarealer uten å
beslaglegge dyrka mark.
• At kommunen og næringslivet
oppretter flere lærlingplasser.
• Beholde og videreutvikle NAV
sine gode tjenester i Gjerdrum.
• At Mjølkerampa skal være et
godt lokalt tilbud for de som
trenger dette tilbudet.

Vi vil beholde Gjerdrum som et
trygt, godt og attraktivt sted å bo.

Følg Gjerdrum Senterparti
på Facebook!

Variert lokalt næringsliv gir større
valgmuligheter.

Kommunestyrekandidater
1

2

Leif Haugland
ordførerkandidat

Nina Katrine
Oserud Bentzen

3

Gunnhild Gustavsen
Huser

Gjerdrum Senterparti er stolt av at disse 17 har takket ja til å stå på
vår liste foran høstens valg:
Leif Haugland, ordførerkandidat
Nina Katrine Oserud Bentzen
Gunnhild Gustavsen Huser
Mads Olav Hveem
Lene Nordbrenden Kjærstad
Stig Martin Braate
Marthe Marie Thorshaug Olshausen
Anni Dreyer Fladby
Ole Kristian Skallerud
Benedicte Milton
Mads Rogstad
Hanne Rogstad
Geir Berg
Elisabeth Engø
Asbjørn Dahle
Terje Brodal
Gerd Rogstad

De tre første kandidatene er kumulerte.
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