
 

 UTBYGGING 

 

• Vi ønsker en kontrollert vekst i Klæbu, 

på innbyggernes, og ikke, utbyggernes 

premisser  

• I forbindelse med utbyggingen sørge 

for tilstrekkelige parkeringsareal 

• Sikre avtaler med grunneiere på 

tilstøtende arealer 

• Jobbe for at framtidige arealplaner 

avsetter nok areal til leke- og 

friluftsaktiviteter 

• Legge til rette for en forsiktig 

hytteutbygging 

• Legge til rette for levende sentra 

• Sentrumsplan med  krav om areal for 

næring videreføres 

• Plan for Hallsetområdet må inneholde 

punkter om boligarealer, lekeområder 

og næringsarealer 

• Ta vare på Håggånområdet som en 

sentrumsnær grønn lunge  

 

     MENNESKET ER EN DEL AV EN 

ØKOLOGISK SAMMENHENG. DETTE 

UTGJØR FORUTSETNINGENE OG 

RAMMENE FOR MENNESKELIG 

VIRKSOMHET. VI HAR ANSVAR FOR Å 

FORVALTE DET I ET 

FLERGENERASJONSPERSPEKTIV 

                  
 

Med hilsen 

KLÆBU SENTERPARTI 

 

 

Listekandidatene: 

1.  Jarle Martin Gundersen 

 Vekst er ikke å forbruke mer, 

men å forvalte bedre 

 

2. Laila Irene Aanstad 

 
En skole der alle skal kunne  lykkes 

 

3.Atle Magnus Elverum  

 
Nei til tvangssammenslåing 

 

4. Bente Rhoden Forseth 

 
Ta vare på dyrkajorda vår 

 

5. Peder Tulluan 

 
En næringsvennlig kommune 
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    KJÆRE VELGER 
 

VI I KLÆBU SENTERPARTI vil med dette 

programmet gjøre rede for saker vi prioriterer 

høyt for kommunens velferd og utvikling. 

• Vi vil jobbe for at Klæbus innbyggere i 

framtida også er sikret et bredt og godt 

tjenestetilbud, aller helst som egen 

kommune 

• Vi ønsker en kontrollert vekst i Klæbu   

-til beste for Klæbu 

• Vi må fortsette å sette av penger til 

framtidige investeringer 

• Eiendomsskatt av privat eiendom skal 

ikke gå til drift av kommunen 

 

 

        OPPVEKSTVILKÅR 

 

• Opprettholde det høye nivået på 

kulturskolen 

• Legge til rette for tilpasset 

undervisning for alle elever, med en 

mer praktisk rettet skole, hvor alle 

elever føler mestring. 

• Støtte opp om et bredere tilbud for 

ungdommen, med for eksempel et 

tilbud for motorinteresserte, gjerne 

med alternative energikilder 

• Legge til rette for en skate- og BMX-

park 

• Arbeide for utvidelse av ordningen 

med ”Grønn omsorg” 

• God integrering av innvandrere og nye 

innflyttere til kommunen 

• Jobbe for aktiv bruk av nærmiljøet i 

barnehage og skole 

 

 

        OMSORG 

 

• Legge til rette for stabil drift av 

sykehjemmet og gode 

arbeidsforhold til beste for 

beboerne 

• Følge opp helse- og omsorgsplanen 

i forhold til behovet for tjenester 

• Lærlingeordning, med minimum 1 

lærling pr. påbegynte 1000 

innbyggere beholdes eller økes, 

fortrinnsvis innenfor oppvekst og 

helsetjenester 

• Arbeide videre med planene for å få 

fullført Klæbu helsesenter 

• Få et tilbud innen helse og omsorg 

tilpasset den enkeltes livssituasjon 

 

       SAMFERDSEL 

 

• Jobbe for et effektivt 

kollektivtilbud til alle i bygda, som 

gjør det aktuelt for flere å benytte 

kollektivtransport 

• Legge til rette for flere 

parkeringsplasser i forbindelse med 

kollektivtilbudet 

• Jobbe for å få prioritert utbygging 

av gang- og sykkelveg fra Sentrum 

til Lysklett / golfbanen 

• Være en tydelig pådriver overfor 

fylket om ferdigstilling av FV704 

• Fortsette programmet for 

vedlikehold og asfaltering av 

kommunale veger 

• Jobbe for oppgradering av øvrige 

fylkesveger 

• Sikre stabil og god 

internettforbindelse i hele bygda 

            LANDBRUK / NÆRINGSLIV 

 

• Stimulere til aktiv drift i jord- og 

skogbruket 

• Vern om matjorda vår 

o Et dekar jord vil i all framtid gi 

oss 1000 brød pr år 

• Stimulere til økt matproduksjon i Klæbu 

• Stimulere til samhandling mellom 

skogbruk og bioenergiutvinning. 

• Fortsette å utvikle Klæbu næringsforum 

• Bevare eksisterende arbeidsplasser 

• Legge til rette for nye arbeidsplasser 

• Sørge for nye næringsarealer etter behov 

 

 

 

MILJØ OG KULTUR 

 

• Ta vare på det biologiske mangfoldet, 

gjennom en fornuftig bruk av 

kulturlandskapet 

• Jobbe for å få startet kolonihage i 

Klæbu. 

• Jobbe for regionale idrettsanlegg som 

passer inn i Klæbusamfunnet 

• Legge til rette for flere arrangementer, 

av og for ungdom 

• Sørge for tilrettelegging og merking av 

turstier 

• Intensivere holdningsarbeidet mot 

forsøpling i bygda – HOLD KLÆBU 

RENT 

 

 


