
 

 

Dette har vi stått på for i 2015-2019 

Siden forrige valg har Gran Senterparti jobbet for bl.a.:  

• Bedre økonomistyring  

- Gran Senterpartis kommunebudsjett ble vedtatt i 2018.  

Det inneholdt 4,5 millioner til økt vedlikehold av 

kommunale bygg, det sikret leirskole, og forhindre 

nedlegging av Bjoneroa ungdomsskole og Sanne- og 

Fredheim barneskoler - og ga 20 millioner i overskudd.  

• Utvidet tilbudet i Gran av spesialisthelsetjenester fra 

Sykehuset Innlandet. 

• Forhindre kutt i sykehjemsplasser 

• Finansiert bredbåndsutbygging for over 1000 husstander 

i spredtbygde områder 

• Ny elektrisk ferge over Randsfjorden 

• Bevart kommunale barnehager på Leikvoll og Bjørklund 

• Nye boligtomter i skolekretsene for Moen, Trintom, 

Brandbu, Grymyr, Sanne og Fredheim. 

• Hindre nedbygging av dyrket jord 

• Utvikling av skianlegg, hyttefelt og pukkverk på Lygna 

• Begrenset bomsats ved kommunegrensa mot Lunner og 

tilrettelagt for utbedring av Rv.4 over Lygna 

• Unngått økning i eiendomsskatten fra 2015-nivå 

For mer informasjon 

Nettside: www.sp.no/gran  

- for fullstendig program og presentasjon av kandidatene 

Facebook: Gran Senterparti og Hadeland Senterungdom 

Instagram: Gran Senterparti 

Medlemskap: Send SMS med kodeord SP til 2360         

Programversjon 8.08.19 

 

  

8. Klima, miljø og energi  

Gran kommune skal være klimanøytral i 2030. 

En overgang til et klimanøytralt samfunn skal skje 

uten urimelig ulempe for folk. 

Binding og lagring av CO2 skal økes gjennom aktivt 

skogbruk, forsøk med biokull og mer tre i nye bygg. 

Det skal sikres kommunalt eierskap til vannkraft, og 

trygg og velutbygd kraftforsyning i hele kommunen. 

9. Rovdyr 

Gran skal være et beiteprioritert område uten ulv. 

10. Kultur, frivillighet og livssyn 

Kulturvirksomhet, frivillig innsats og sosiale 

møteplasser er viktig for levende lokalsamfunn,  

og skal anerkjennes og understøttes. 

Historiske bygg og kirker skal ivaretas, og det skal 

tilrettelegges for at alle kan utøve sin tro. 

Kirkestallen på Granavollen skal settes i stand, det 

skal bygges nye toaletter og trafikksituasjonen på 

vangen skal løses.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

KORTVERSJON PROGRAM 2019 – 2023 

 

 GRAN SENTERPARTI 

 For tjenester nært folk  

og utvikling i hele kommunen! 

   

 

 

17. mai på Granavollen, foran Kirkestallen 

   

 

http://www.sp.no/gran


 

 

Gran Senterparti 

Vår politikk bygger på frihet for enkeltmenneske     

med ansvar for naturen og fellesskapet. Vi ønsker et 

samfunn basert på likeverd og tillit framfor kontroll   

og byråkrati, med levende lokalsamfunn over hele 

kommunen. For Gran kommune har vi følgende mål: 

1. Samfunnsutvikling og lokaldemokrati 

Befolkningsnedgangen skal snus og vi vil skape ny 

optimisme og byggeaktivitet i hele kommunen. 

Bedre framdrift og styring med økonomi i Gran  

kommune, spesielt i store byggeprosjekter. 

Politiske beslutningsprosesser skal være åpne, med god 

tilgang på informasjon om saker som angår deg. 

Gran bør bli i Innlandet og en ev. endring må forutsette en 

folkeavstemming. Samarbeidet på Hadeland skal utvikles. 

2. Familie og oppvekst 

Tilrettelegge for etablering og barnefamilier 

Sikre tilgang på boliger, boligtomter og finansiering. 

Gran skal være et trygt sted å vokse opp, med kommunale 

tjenester som barnehager og skoler nært folk.  

Eventuelle endringer i barnehage- og skolestruktur skal 

baseres på ønsker og medvirkning fra foreldre. 

Ungdom kan ha mulighet til å fullføre fagutdanning     

med nok lokale lærlingeplasser. 

 

 

 

 5. Næringsliv i utvikling og et ordnet arbeidsliv 

Vi vil ha næringsutvikling i hele Gran og gjøre det 

enklere å skape sin egen arbeidsplass. 

Det skal også sikres et aktivt, variert og bærekraftig 

landbruk, der flere unge ønsker å gå inn og satse. 

Gran kommune skal ha ryddige og velorganiserte 

arbeidsforhold, med mål om flest mulig heltidsstillinger. 

6. Areal- og boligpolitikk 

Levende lokalsamfunn med spredt boligbygging, 

utvikling av boligfelt og sentrumsområder. 

Det skal sikres nok areal til bolig- og næringsutbygging, 

mens kulturlandskap, dyrket mark og landbruk ivaretas. 

7. Samferdsel og kommunikasjon i hele Gran 

Gode kommunikasjonsforbindelser for å fremme 
bosetting og næringsvirksomhet i hele kommunen. 

Utbygging av bredbånd over hele kommunen. 

Et godt busstilbud, både innenfor og ut av kommunen. 

Morgentog til Gjøvik og på sikt dobbeltspor til Oslo. 

Standardheving for fylkesvei 34; Røykenvika - Horn. 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Et godt helsetilbud nært folk  

Gode helsetjenester nært folk og nok omsorgsplasser 

Et nytt sykehjem på Sagatangen skal ha nok plasser og  

bygges etter beste praksis for rimelige og gode bygg. 

Det nye sykehjemmet skal eies og drives av kommunen. 

Det lokale tilbudet av spesialisthelsetjenester skal 

videreutvikles i et lokalmedisinsk senter på Sagatangen. 

Bemannede omsorgsboliger skal etableres også i Brandbu.  

Psykisk syke og unge med psykiske utfordringer skal     

sikres et godt tilbud. 

4. Trygghet i hverdagen  

Alle skal ha trygghet i hverdagen, uansett alder og bosted 

Forebygging, beredskap og kort utrykningstid prioriteres.  

Lokalt lensmannskontor og brannvesen utplassert i hele 

kommunen skal opprettholdes. 

Vannforsyninga skal sikres og alle asbestrør saneres. 

 

For optimisme og byggeaktivitet i hele Gran kommune:  

Anne Marie, Dag, Karoline, Maren, Pål-Arne og Asmund. 

Det skal bli ny ferge over Randsfjorden. Det må bli flere unge familier som vil bygge framtida i Gran. 


