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Nannestad Sp vil bygge samfunnet 
nedenfra, nær der folk bor. Vi 
ønsker et sterkt lokalsamfunn, med 
selvstendige mennesker, som ved 
hjelp av egne evner tar ansvar for 
sitt eget liv og fellesskapet. 

Nannestad Sp vet at samfunnet vi 
har i dag er bygget opp gjennom 
generasjoner med hardt arbeid. 
Det er viktig for oss at vi, og vår 
generasjon, tenker langsiktig og 
bærekraftig, så de kommende 
generasjoner også kan nyte godt av 
vårt arbeid. Verden er ikke bare det 
som skjer akkurat nå, men alt som 
har skjedd før, og alt som kommer 
til å skje.

For å skape et samfunn basert på 
tillit og gjensidig respekt, mener 
Nannestad Sp at det kreves en 
rettferdig utjevning mellom sosiale 
grupper, mellom sentrum og periferi. 

Sjølråderetten og folkestyret er noe 
av det aller viktigste for Nannestad 

Sp. Vi ønsker at alle i samfunnet 
skal bli hørt, og at makten skal 
sitte nært folket. Folk i kommunen 
kan være med på viktige avgjø-
relser som påvirker deres hverdag. 
Vi ønsker å desentralisere makt, 
arbeidsplasser og statlige tjenester, 
for å sikre vekst og trivsel i hele 
landet.

Nannestad Sp mener at aktiv 
forvaltning og bruk – ikke passivt 
vern – er den beste måten å ta vare 
på naturen. Norsk natur har også 
en verdi i seg selv, og vi må ta vare 
på den for fremtidige generasjoner. 
Jorda er en arv som vi har plikt til 
å forvalte for etterkommerne våre. 
Nannestad Sp vil at vi skal ta vår 
del av ansvaret for å løse miljø- og 
klimaproblemene. Nannestad Sp  
vil gjøre de fornybare natur- 
ressursene – og bruken av dem i 
lange verdikjeder – til fundamentet 
for økonomien.
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Fullstendig program finner du 
på senterpartiet.no/nannestad

Husk fylkestingsvalget!
JA til Akershus –  NEI til Viken!

Hovedmål for Nannestad Sp: 
Barnehage / skole / helse:
• Tilstrekkelig barnehagekapasitet 

i hele kommunen
• Tilstrekkelig skolekapasitet i 

hele kommunen
• Øke antall omsorgsboliger 

og opprettholde / øke antall 
sykehjemsplasser

• Tidlig inn – oppfølging av elever 
med spesielle behov

• Opprettholde og ved behov 
øke helsesøstertjenesten i 
barnehage og grunnskole

• Styrke det lokale Barnevernet
• Ivareta videre arbeid med 

psykisk helse
• Styrke «Frivillighetssentralen»

Trafikksikkerhet / Kollektiv-
trafikk / Nye veger
• Trafikksikkerhetsplanen må 

følges opp
• Gang – og sykkelveg til alle 

barneskolene innenfor 4 km
• Jobbe for diagonalvegen i 

Maura
• Arbeide for standardheving  

av vegene i Nannestad
• De fire etablerte tettstedene 

opprettholdes og trafikk- 
knutepunkt videreutvikles ved 
disse stedene



Næring / Landbruk / Miljø
• Nybygging bør foregå utenom 

dyrket mark
• Bevare og utvide bygdas 

dyrkede areal
• Erstatning av dyrket mark, 

eventuelt nydyrking ved 
nedbygging av landbruksjord

• Positive til nydyrking og masse-
mottak

• Ikke støtte forslag om 
søndagsåpne butikker

• Ja, til aktivt landbruk og bruk av 
utmarksbeite

• Fortsatt utnytte jakt, fiske og 
friluftsliv

• Støtte et aktivt skogbruk både 
for å skape verdier og bidra til 
det «grønne skiftet»

Kirke / Kultur / Lag og foreninger
• Ivareta et jevnt vedlikehold 

av kirkebyggene våre, spesielt 
sørge for at de brannsikres

• Frivillighetsbaserte aktører 
med kulturtilbud for ungdom 

under 18 år, skal få gratis leie av 
kommunale lokaler

• Legge til rette for at frilufts-
områder i kommunen skal 
kunne benyttes året rundt, ved 
hjelp av merking og rydding av 
turløyper, samt tilrettelegging 
for skiløyper etter avtale med 
grunneierne

Lokaldemokrati / økonomi
• Lokal velferd der folk bor
• Offentlige tjenester bør i størst 

mulig grad driftes av kommunen
• Offentlige bygg bør bygges i tre 

der det er hensiktsmessig
• Videreføre interkommunale 

samarbeid der det er formåls-
tjenlig

• Jobbe aktivt for at Nannestad 
skal bestå som selvstendig 
kommune

• Nei til eiendomsskatt



Utan Namnsen 
77, Viosen

Karl Arne Leivestad Tonje Ruud Hans Mikal Holter Harald Dahl

1 2 3 4

Kommunestyrekandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted

1 Karl Arne Leivestad 1975 Maura

2 Tonje Aas 1981 Maura

3 Hans Mikal Holter 1967 Nannestad

4 Harald Dahl 1969 Holter

5 Aleksander Wogstad 1980 Maura

6 Kirsti Mæland 1969 Holter

7 Jens-Johan Tærud 1991 Maura

8 Stine Ingvill Thonhaugen 1974 Åsgreina

9 Lars Even Nordby 1962 Holter

10 Ole Johan Oserud 1961 Nannestad

11 Sverre Haga 1973 Nannestad

12 Bjørn Terje Holen-Rønning 1968 Nannestad

13 Arnfinn Magnus Økern 1957 Maura

14 Kari Inger Fossum Tangen 1948 Nannestad

15 Paul Alfred Westvik 1970 Maura
16 Eli Berven 1970 Holter
17 Trond Korvald 1976 Holter

18 Martha Tærud 1988 Maura

19 Kristian Ruud 1976 Holter

20 Henry Thorolf Holter 1955 Nannestad

21 Gjermund Werner 1959 Maura

22 Anne Økern 1948 Maura

23 Sigrid Hansen Holter 1977 Nannestad

24 Cato Sand 1950 Nannestad

25 Marianne Haraldsen 1981 Nannestad

26 Carl Harald Holter 1946 Nannestad


