
 
 
 
 
 
 
  

Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en 
befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode 
lokalsamfunnet, og samtidig arbeide for at flest mulig får del i disse godene. 

Vi setter fellesskapet og offentlig velferd fremst. Nesodden skal være et 
varmt og inkluderende lokalsamfunn for alle innbyggerne! 

 

 
  

 
 

Kommunevalget 2015 
 

- en mer demokratisk kommune 

- en grønnere kommune 

- en mer mangfoldig og rettferdig kommune 

- en framtidsrettet kommune 

 

NESODDEN SV 

Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en 
befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode 
lokalsamfunnet, og samtidig arbeide for at flest mulig får del i disse godene. 

Vi setter fellesskapet og offentlig velferd fremst. Nesodden skal være et 
varmt og inkluderende lokalsamfunn for alle innbyggerne! 

 



Christian Hintze Holm (50), Presteskjær 

Christian har vokst opp på Nesodden. Han har lang erfaring fra 

lokalpolitikken, og var Nesoddens ordfører i åtte år. Han har sittet i 

kommunestyret siden 1987 og formannskapet fra 1999, vært leder 

for planutvalget og vararepresentant til Stortinget. Christian er 

historiker, og har blant annet skrevet ett bind av Nesoddens 

historie og to bind av Frogn bygdebokverk. Han er nå assisterende 

fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune. 

– Engasjementet mitt har tre 

utgangspunkter: Kjærlighet til 

Nesodden, vilje til å bygge opp under de 

sterke og gode fellesskapsløsningene, og 

ønske om å være en god tillitsvalgt for 

Nesoddens innbyggere. Nesodden 

trenger sterke stemmer som fremmer 

våre interesser, som forstår at 

politikerrollen er mer enn partipolitikk, 

og som anerkjenner og ivaretar våre 

unike kvaliteter slik at de blir 

tilgjengelige for flere uten at vi mister 

vår sjel og vårt særpreg. 

 
 
En mer demokratisk kommune 
 

Nesodden SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av 

medinnflytelse også mellom valgene, og vil ta i bruk flere 

demokratiske arbeidsmåter. Vi vil stemme mot kommune-

sammenslåing, som vil bety større avstand mellom befolkning og 

politikere. 

 

Nesodden SV vil 

 beholde Nesodden kommune som selvstendig kommune. SV vil  
gå mot forslag om å slå Nesodden sammen med andre kommuner 

 gjøre biblioteket til Nesoddens viktigste møteplass og arena for 
demokrati og samfunnsdebatt 

 at kompetansen til frivillige organisasjoner brukes som verdifulle 
innspill i høringer, og aktivt invitere disse i kommunens prosesser 



En grønnere kommune 
 

Nesodden har kvaliteter som er sjeldne så nær Oslo, og en unik 

variasjon: Svært gode bomiljøer, kort vei til sjø, skog og kultur-

landskap – og til byen. Landlig og urbant på samme tid, med både 

bygdelivets og storbylivets kvaliteter. Sterk vekst i Osloregionen 

setter dette under press. SV vil styre veksten ut fra hensynet til 

miljøet og felleskapets interesser, og bevare det grønne Nesodden. 

Vi trenger en mer variert boligmasse, ikke minst for dem som er i 

etableringsfasen. Nye utbyggingsområder skal ikke brukes til stadig 

flere eneboliger, men til areal-, miljø- og klimaeffektive boligtyper. 

De grønne lungene og bokvalitetene er særlig utsatt på nordre 

Nesodden. SV vil legge særlig vekt på å begrense veksten her. Andre 

deler av Nesodden kan ha større tilgjengelige arealer, særlig 

Fagerstrand. Slik kan vi etablere sentrumsfunksjoner, service-

tilbud, bedre kollektivtransport og lokalt næringsliv, uten å gå på 

tvers av bomiljø-, kultur- og naturverdiene.  

 
Nesodden SV vil 

 være pådriver for helhetstenkning, effektiv arealbruk og en overordnet 
utbyggingsstrategi styre utbyggingstakten slik at utbyggingen 
kommunale tilbud holder tritt med folkeveksten 

 kreve at bygging tilpasses lokalt miljø, og legge stor vekt på 
nabolagshensyn 

 skjerme strandsonen mot utbygging og beholde de grønne 
fjordsidene 

 utvikle de gamle industriområdene på vestsiden – Svestad, Spro og 
Fagerstrand 

 verne grønne lunger og lekeplasser, og sikre grøntkorridorer mellom 
boområdene 

 beskytte allemannsretten og utvide de tilgjengelige områdene 

 bevare nesoddmarka og sammenhengende skogsområder på tvers 

 være pådriver for vern av dyrket mark, kulturlandskap og 
kulturområder 

 definere sentrumsområder med alternative og tettere 
utbyggingsformer 

 bevare det grønne og åpne preget i alle øvrige boområder, og gå mot 
blokkbebyggelse i disse 

 begrense nye større utbygginger til områder med lav økologisk verdi 
  



Nesodden SV vil 

 legge til rette for økologiske utbyggings- og boformer 

 legge til rette for forsvarlig konvertering fra fritidsbebyggelse til boliger 

 videreføre arbeidet for å utvikle Fagerstrand som lokalsentrum, blant 
annet ved å sikre gode sentrumsarealer og båtanløp 

 
Miljø og klima 
Nesodden SV tar klimautfordringene på alvor. Kommunens 

planlegging må sikre bærekraft, og klimakutt må tas i alle sektorer. 

 
Nesodden SV vil 

 gi miljøsaker en overordnet plass i politikken 

 sikre biologisk mangfold og forhold som er viktige for det globale 
klimaet 

 ha miljøriktige valg i kommunale bygg, som naturlig ventilasjon og 
fornybare energikilder 

 oppfordre til og støtte nybygg med standard som aktivhus eller 
plusshus 

 arbeide for at kommunen legger til rette for og motiverer til bruk av 
fornybar energi 

 støtte forsøk med permakultur 

 
 

  



Dyrevern og dyrevelferd 

Nesodden SV vil 

 at det ikke gis fellingstillatelser på sårbare og truede dyrearter  

 arbeide for en god veterinærordning 

 påse at arbeidet med å fjerne piggtråd i Nesodden kommune fullføres 

 
Avløpsrensing og renovasjon 
Utslipp av kloakk forurenser fjorden og drikkevannet.  Dette er et 

område hvor Nesodden kan være nyskapende med alternative 

løsninger. SV mener Follo Rens prosjekt «Kretsløp Follo» var en 

framtidsrettet løsning for å ta vare på ressursene i avfallet. SV vil 

arbeide videre for avfallshåndtering basert på slik tenkning. 

 
Nesodden SV vil 

 arbeide for kretsløpsbasert avfallshåndtering og redusert 
avfallsmengde 

 ha estetiske oppsamlingsløsninger og større grad av henting hjemme 

 satse på framtidsrettet teknologi, i samarbeid med forskningsmiljøer 
som NMBU på Ås 

 
Kollektivtrafikk, trafikksikring og redusert biltrafikk 
SV vil satse på kollektivtrafikk, beholde og utvikle offentlige og 

private tjenester i nærmiljøet og sette miljø og trafikksikkerhet 

foran bilbasert trafikkutbygging. SV vil være pådriver for økt bruk 

av fjorden og gjenopprettelse av kysttrafikken. 

 
Nesodden SV vil 

 arbeide for hurtigbåt Fagerstrand – Oslo, gjenopprettelse av 
kysttrafikken på begge sider halvtimesruter på dagtid og i helgene 

 arbeide for ringbuss og fullt samsvar mellom buss- og båtrutene, også 
i Jaer/Blylaget 

 ha flere innfartsparkeringer, også sør i kommunen 

 arbeide for ny adkomstvei, ut fra trafikksikkerhet og næringsutvikling 

 være pådriver for at nye bomiljøer skal være bilfrie 

 sikre kommunalt vedlikehold og brøyting av alle veier som ikke er rent 
private adkomstveier 

 gå inn for sammenhengende gang- og sykkelveier langs fylkesveiene, 
og lokale trafikksikringstiltak i boligområder og på skoleveier 

 



En mer rettferdig og mangfoldig kommune 
 

SV arbeider for rettferdig fordeling av kommunens ressurser blant 

innbyggerne. Innbyggerne skal ha likeverdig tilgang til natur, 

kultur, offentlige velferdstjenester og materielle goder. 

 

Nesodden SV vil 

 at kommunen skal eie nok arealer til samfunnsoppgaver som 
sykehjem, skoler, barnehager, servicetilbud, næring og boliger 

 bevare grøntområder og biologisk mangfold som en verdi for alle 

 gjøre kommunens tilbud tilgjengelige for alle, uavhengig av 
funksjonsevne og livssituasjon 

 

Forebygging av vold, ikke minst i nære relasjoner, og oppfølging av 

voldsofre er et samfunnsansvar. Ingen skal oppleve diskriminering. 

Bolig og grunnleggende økonomisk trygghet er avgjørende for å 

kunne delta i lokalsamfunnet på likeverdig måte. 

 

Nesodden SV vil 

 gjeninnføre en sosial boligbygging 

 øke bruken av startlån og øke antall utleieboliger for ungdom 

 gå mot prosjekter som favoriserer høyinntektsgrupper 

 arbeide for forebygging av seksuell, etnisk og religiøs diskriminering 

 
En god arbeidsgiver 
De ansatte i kommunen utgjør en stor ressurs. Kommunen må være 

åpen og gjennomsiktig, og ansattes synspunkter må få komme fram. 

Kommersialisering, markedstenkning og privatisering skaper et 

hardere arbeidsliv og dårligere tjenester. 

 

Nesodden SV vil 

 gå mot privatisering av kommunal virksomhet 

 involvere ideelle organisasjoner, kooperative løsninger og dugnad 

 arbeide for gode kommunale lønns- og arbeidsvilkår og lik lønn for 
arbeid av lik verdi 

 fjerne ufrivillig deltid og minimere midlertidige ansettelser og bruken 
av vikarbyråer 

 gå inn for redusert arbeidstid for seniorer 

 



Claudia Behrens (49), Hellvik 

Claudia har politisk erfaring fra både Tyskland og Nesodden. Etter 

ungdomstid i Sosialistisk Ungdom i Vest-Tyskland og en lang 

karriere i Miljøpartiet De Grønne gikk hun til SV i 2014. I MdG har 

hun vært lokallagsleder, medlem av landsstyret/sentralstyret, 

kvinnepolitisk talsperson, internasjonal talsperson og medlem av 

European Federation of Green Parties. Fra 1991 har hun deltatt i 

kommunestyret og en rekke råd og utvalg på Nesodden. Claudia har 

en mangslungen yrkeskarriere fra ufaglært fabrikkarbeider, lærer 

og selvstendig næringsdrivende til sin nåværende jobb med 

virksomhetsstyring og økonomi i staten. 

– Jeg er opptatt av barn og unges 

oppvekstvilkår, av psykisk helse og 

funksjonshemmedes rett til å delta. Miljø 

er min fanesak: Videreutvikling av 

Nesodden må skje samtidig med at man 

bevarer det historiske miljøet og det 

biologiske mangfoldet. Vi må utvikle 

kulturkommunen Nesodden til en 

kommune som tiltrekker seg turister og 

legger til rette for et bærekraftig, 

miljøvennlig næringsliv. 
 

Ola Skjæret (60), Fjordvangen 

Ola er gjøvikværing og fersk nesodding. Han har vært aktiv i SV 

siden 2001, i Molde kommunestyre, som fylkesleder i Møre og 

Romsdal og i SVs landsstyre. Ola har bakgrunn som industri-

arbeider, og var i en årrekke konserntillitsvalgt for Glamox AS. 

I voksen alder omskolerte han seg til 

sosionom. Han jobber nå på Blå Kors sitt 

rehabiliteringssenter på Nesodden, og er 

hovedtillitsvalgt for en av de tre 

divisjonene i Blå Kors. 

– Jeg vil vektlegge arbeidet for et godt 

helsetilbud for innbyggerne. Vi må øke 

det forebyggende arbeidet mot doping og 

rusmisbruk, og styrke rehabilitering og 

oppfølging av rusmisbrukere. Og jeg vil 

jobbe for å forbedre forholdene for dem 

som bor på Løesfeltet! 



Barn og ungdom 
Barn og unges dagligliv, utfordringer og ønsker er hele tiden i 

endring. SV vil ha fleksible tilbud, i nær dialog med de unge. 

Frivillig virksomhet drevet av ungdom selv er viktig. Unge voksne, 

enslige og økonomisk svake grupper har for få muligheter til egnet 

bolig. SV vil ha et mer variert boligtilbud, og vil arbeide for å 

gjenreise den sosiale boligbyggingen. 

 

Derfor vil Nesodden SV 

 prioritere ungdomsboliger og småleiligheter framfor eneboliger 

 etablere utleieboliger og boliger med vilkår som hindrer spekulasjon 

 at kommunen tar inn flere lærlinger 

 sikre drift av ungdomskafeen, Kulturarena Berger, og støtte opp 
under andre tilbud 

 

 
 
Eldre 
Nesodden skal være en god kommune for mennesker i alle aldre. 

Eldre skal ha en trygg alderdom, mulighet for å bruke sine 

ressurser og en naturlig plass i alle deler av lokalsamfunnet. 



Nesodden SV vil 

 ha høy kvalitet og brukertilpasning i eldreomsorgen, og gå mot 
konkurranseutsetting 

 arbeide for lavterskel helsetilbud til eldre og folk med svak økonomi 

 arbeide for mer mangfoldige bolig-, omsorgs- og institusjonstilbud, 
fra egen bolig til sykehjem 

 at det settes av areal og bygges flere tilpassede boliger 

 at kommunen skal ha ansvaret for å etablere og drifte 
omsorgsboliger 

 støtte initiativ for eldrekollektiv og liknende, og arbeide for gode 
møteplasser for eldre 

 

 
 
Et inkluderende samfunn 
Nesodden har hatt en raus og inkluderende holdning overfor 

flyktninger, og det vil være behov for å forsterke dette. Godt 

samarbeid med frivilligheten er viktig, men kommunen må ha det 

grunnleggende ansvaret. En stor andel av nesoddingene står 

utenfor statskirken, og det er stort behov for lokaler som kan brukes 

av mennesker med annen tro eller livssyn. 

 

Nesodden SV vil 

 arbeide for at Nesodden tar i mot så mange beskyttelsestrengende 
som mulig 

 prioritere et verdig ritualhus eller seremonirom foran nye kirkebygg 

 



Kultur 
Nesodden har en særstilling som kulturkommune, med et rikt 

amatørkulturliv og langt flere profesjonelle kulturarbeidere enn 

noen annen kommune. Dette er en stor verdi, som SV vil bygge opp 

under i utviklingen av lokalsamfunnet. Kunst og kulturuttrykk 

bevisstgjør og skaper trivsel og mellommenneskelig kontakt. 

Kulturskolen er stor, mangfoldig og profesjonell, og bør inkludere 

alle som ønsker det.  

SV vil legge stor vekt på hensynet til Nesoddens mange unike 

kulturmiljøer og kulturlandskap. 

 



Nesodden SV vil 

 ha en strategi for videreutvikling av Nesodden som kulturkommune 

 sikre at Nesodden tar vare på og utvikler et mangfold av arenaer 
for produksjon, omsetning og opplevelse av kultur 

 sikre gode vilkår for Nesoddparken 

 arbeide for etablering av et senter for scenekunst 

 at kommunen fortsatt står ansvarlig for eller støtter tiltak som 
Kulturisten og Nesoddspelet 

 gi kulturskolen utviklingsmuligheter, og se den i sammenheng med 
skole og SFO 

 ha rimelig leie av kommunale lokaler til kultur  

 at kommunen støtter lokale kulturprosjekter og bruker de lokale 
kunstnerne 

 være pådriver i arbeidet med en kulturminneplan, og vektlegge 
bevaringshensyn i enkeltsaker 

 
Idrett 
Idrett og friluftsliv gir helsegevinst og skaper livskvalitet. SV vil 

arbeide for å følge opp idretts- og friluftsplanen i samarbeid med 

idrettens organer. Vår idrettspolitikk bygger på allsidige tilbud, 

helse, trivsel, miljø og inkludering. 

 

Nesodden SV vil 

 prioritere breddeidretten  

 prioritere eksisterende idrettsanlegg og gode leke- og 
spillmuligheter i nærmiljøet framfor utbygging av nye, større anlegg 

 arbeide for et multisportanlegg på Berger 

 legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i idrettslivet 

 ha mer rettferdig ressursfordeling mellom tradisjonelle gutte- og 
jenteaktiviteter, og mellom organisert og uorganisert ungdom 

 
Helse   
Samhandlingsreformen har gitt kommunene store helseoppgaver. 

Det kommunale tilbudet må bygges ut for å løse disse på en god 

måte, slik at innbyggerne får et like godt eller bedre tilbud i 

nærmiljøet. SV vil arbeide aktivt for at kommunen tilføres ressurser 

for å ivareta dette. 

 
  



Nesodden SV vil 

 gjeninnføre lokal døgnlegevakt og etablere kommunal akutt 
døgnenhet på Nesodden 

 utvikle Nesoddtunet til et «nærsykehus» 

 arbeide for at også tungt pleietrengende får bo hjemme i livets 
sluttfase dersom de ønsker det 

 styrke hjemmebaserte tjenester, særlig hjemmesykepleie 

 styrke det psykiatriske dagtilbudet 

 styrke helsestasjonene, skolehelsetjenesten, og arbeidet med 
psykisk helse for barn og unge 

 

En framtidsrettet kommune 
 

Skole og barnehage 
Nesodden SV var pådriver for den omfattende utbyggingen som ga 

full barnehagedekning, og på nasjonalt plan fikk vi gjennom 

makspris. Nå er innholdet og kvaliteten den viktigste utfordringen. 

Nesodden SV er forkjemper for skolens 

ressurser. Vi mener skolen blir bedre med 

en mer helhetlig skoledag, der SFO, 

leksehjelp, kulturskole, fysisk aktivitet, 

friluftsliv og skolemat integreres. SV er 

opptatt av skolens resultater, både 

kunnskap, trivsel, sosiale evner og 

demokrati, men ønsker ikke offentlig rangering. Skolen skal utvikles i 

dialog med lærerne, foreldrene og elevene, ikke ved å lese 

elevresultater i kommunestyret. 

 
Nesodden SV vil 

 at nye barnehager bygges i offentlig regi, og at kommunen overtar 
eller erstatter private barnehager som nedlegges 

 gi rett til barnehageplass i nærmiljøet 

 gå inn for skolebygging når elevtallet krever det, på Fagerstrand, 
Fjellstrand og Tangen 

 avslutte framleggingen av skolenes elevresultater i kommunestyret 

 at Nesodden blir foregangskommune for en mer helhetlig skoledag 

 ha mer læring ute, f.eks. i skolehager, og videreføre Steilene og To 
gård som viktige arenaer 

  



Torhild Hellstrøm (69), Tangen 

Torhild har vært nestleder og leder av Akershus SV, og har sittet 

åtte år i Lørenskog kommunestyre. Hun har jobbet med miljø og 

kvinnepolitikk, helsepolitikk og overordnet planlegging. På 

Nesodden har hun sittet i HOS-utvalget en periode og vært med i 

styringsgruppa som har utarbeidet helse og omsorgsplanen for 

Nesodden kommune 2011 - 2019. Dessuten er hun styreleder i 

organisasjonen Miljøhagen på Nesoddparken. Torhild jobber med 

psykisk helse barn og unge på 

Lovisenberg diakonale sykehus, der hun 

er hovedtillitsvalgt for Akademikerne. 

– Jeg vil arbeide for å gjenopprette lokal 

legevakt og gode tilbud til befolkningen 

gjennom hele livsløpet. Vi må satse på 

sosial boligbygging i form av utleie-

boliger for ungdom og eldre, gjerne som 

økolandsby. Det er viktig å ta vare på 

Nesoddens egenart, natur, plante- og 

dyreliv. 

 

Ida Marie Holm (23), for tiden student i Ås 

Ida er innfødt nesodding. Hun ble politisk engasjert ved forrige 

stortingsvalg, og nystartet Nesodden SU like etter. Fra 2014 har 

hun vært sentralstyremedlem i SU nasjonalt, og sitter i miljøpolitisk 

utvalg. For tiden studerer Ida fornybar energi ved NMBU i Ås. 

– Jeg opptatt av at ungdom skal delta og bli hørt, av psykisk helse, 

miljø, og velferds- og sosialpolitikk. 

Konkret vil jeg jobbe for bedre 

helsesøsterdekning og gratis psykolog-

hjelp til ungdom. Det trengs lavterskel-

tilbud til unge som har falt ut av skole og 

arbeid. Kommunen må sikre billige 

boliger til unge og enslige. Og 

ungdomsrådet må få reell innflytelse. 

Jeg vil arbeide for en prøveordning med 

månedskort for unge til 250 kr. 

Fagerstrand må få mye bedre tilknytning 

med buss og båt. Nesodden må legge 

bedre til rette for miljøvennlige bedrifter. 
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En annerledes og framtidsrettet næringskommune 
En stor del av Nesoddens befolkning arbeider utenfor kommunen. 

Så lenge kollektivtilbudet er godt, ser mange på dette som en god 

løsning. Det vil likevel være mange som ønsker arbeid i hjem-

kommunen. Et sterkere og mer variert lokalt næringsliv vil gi flere 

arbeidsplasser, og et mer levende lokalsamfunn. 

De som etablerer framtidas næring, der kunnskap og kreativitet vil 

være en nøkkel, velger gode, inspirerende og utviklende steder. 

Derfor er det god næringspolitikk å forstå og dyrke det som gjør 

Nesodden unikt, som vårt viktigste potensial. Det vil også være den 

aller beste forutsetningen for det øvrige næringslivet, også det som 

ikke kan kalles annerledes eller kreativt. 

SVs næringspolitikk tar utgangspunkt i at Nesodden er en 

annerledes kommune, med kultur- og kunnskapsnæringene som 

viktigste potensial. Vi vil utvikle og profilere det vi har til forskjell 

fra nabokommunene. Samtidig vil vi sikre gode vilkår for det 

eksisterende og tradisjonelle næringslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV vil også arbeide for at det eksisterende og tradisjonelle 

næringslivet skal ha gode vilkår. Vi vil fortsatt være pådriver for å 

etablere nye og beholde eksisterende næringsarealer, vi vil arbeide 

Berit Blindheims smykkeverksted i Nesoddparken 



for bedre infrastruktur og ny vei til Nesodden, og vi går inn for at 

kommunen prioriterer næringsformål i saksbehandlingen. SV vil 

fortsatt være pådriver for at Sunnaas sykehus skal ha best mulige 

rammevilkår. 

SV har vært og er åpen for ny bruk av Tangen brygge. En åpen, 

bred og grundig prosess for å finne ut hva Nesodden ønsker vil være 

avgjørende for å lykkes. Våre klare forutsetninger er at området 

ikke privatiseres, at kollektivforbindelsen ivaretas, at befolkningen 

beholder full tilgang til de unike naturkvalitetene, og at det som 

etableres er bredt ønsket og tilgjengelig.  

På Fagerstrand vil SV ha en helhetlig utvikling av de store 

industriområdene. Det må etableres et sterkt lokalsentrum med 

både boliger, servicetilbud og framtidsrettet næringsvirksomhet. 

Næringsområdene og de nye og eksisterende boligområdene i 

nærheten av Nesoddparken må utvikles helhetlig. 

Nesodden SV vil 

 arbeide for at Nesodden blir foregangskommune for etablering av 
småskala næring og kulturnæring 

 gi Nesoddparken gode vilkår, og sikre helhetlig utvikling av nærings- 
og boligområdene omkring 

 prioritere næringsformål i kommunens saksbehandling 

 arbeide for å trekke bærekraftig og miljøvennlig næring til Nesodden 

 være pådriver for nye næringsarealer og gå mot å endre egnede 
næringsarealer til andre formål 

 legge til rette for mer næringsetablering i Tangen sentrum, på 
Fagerstrand og i lokalsentrene ved kirken, Sunnaas og Fjellstrand 

 arbeide for bedre infrastruktur og adkomstvei 

 gå mot søndagsåpne butikker 

 
 
 
 
 
  

I dykkerklokka ved Norsk Dykkerskole på Fagerstrand 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hele programmet for Nesodden SV 2015–2019 
finner du på 

 
https://www.sv.no/nesodden/valg-2015/ 

 
 
 

 Følg Nesodden SV på Facebook! 
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