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Kortprogram for Nesodden SV 2019 – 2023

Dette er kortversjonen av valgprogrammet 
til Nesodden SV. Kapitlene med sakene 
Nesodden SV skal prioritere i kommende 
valgperiode er forkortet, og enkelte kapitler 
som dyrevelferd og feminisme finner du 
kun i valgprogrammet. Programmet finner 
du digitalt på https://www.sv.no/nesodden/
valg-2019/  Du kan også få programmet på 
standsene våre på lørdager, eller sende en 
e-post til sv@claudia.no. 

Kandidatene våre viser en variasjon som gjenspeiler mangfoldet vi har i kommunen vår.  Vi 
er både innbyggere med praktiske yrker og høyt utdannende. Interessen blant kandidatene 
er også veldig variert, skole og oppvekst samt klima og miljø er noe som peker seg særlig ut.

I kommende periode ønsker vi også en moderat boligutvikling der vi ønsker å redusere 
antall boligenheter som bygges årlig, og vi ønsker boliger til unge og familier med lavere 
inntekt. For å styrke økonomien i lavinntektsfamilier ønsker vi at barnetrygd fjernes fra 
beregningsgrunnlaget til økonomisk sosialhjelp.  

Vi ønsker at Nesodden kommune skal bli en kommune som tiltrekker seg bærekraftige be-
drifter som skaper lokale arbeidsplasser, særlig innen kunst og kultur – en langsiktig jobb.

Vi ønsker å komme i posisjon, slik at vi jobber sammen med rødgrønne partier for å få Nes-
odden kommune til å bli en mer rettferdig og enda grønnere kommune. Det kan du hjelpe 
oss med: Stem SV i kommunevalget mandag 9. september 2019.

Claudia Behrens, 
ordfører kandidat for Nesodden SV
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En mer demokratisk 
kommune

En sosialt rettferdig 
kommune

Vi er opptatt av medinnflytelse også̊ mellom 
valgene, og vil utvikle nye, inkluderende og 
framtidsrettede metoder for demokratisk 
medvirkning. 

Innbyggernes mulighet til å framme egne 
saker og komme med egne standpunkter 
skal styrkes. Nesodden kommune skal være 
en transparent kommune der innbyggerne 
lett kan få informasjonen de har behov for. 
Dokumenter, sakslister og møtenes tid og 
sted må være lett å finne for alle. 

Nesodden SV vil
• Sørge for åpenhet, tydelig kommunikasjon 

og tilgjengelige planer slik at innbyggerne 
kan følge prosessene i kommunen.

• At innbyggerne har mulighet til å delta i 
kommunens demokratiske beslutnings-
prosesser gjennom høringer, folkemøter 
og spørsmål til kommunestyret og fremme 
egne synspunkter.

• At kompetansen til frivillige organisasjoner 
og lokale foreninger brukes som verdifulle 
innspill i høringer, og aktivt invitere disse 
inn i kommunens prosesser.

• Opparbeide bevisst ytringskultur for barn og 
unge og utvide stemmerett til 16-åringer.

• Gå inn for å gjeninnføre folkeavstemning.
• Beholde Nesodden som selvstendig 

kommune.

Nesodden SV vil kjempe for en kommune 
for de mange, ikke for de få. SV arbeider for 
rettferdig fordeling av kommunens ressurser 
blant innbyggerne. Innbyggerne skal ha 
likeverdig tilgang til natur, kultur, offentlige 
velferdstjenester og materielle goder. 

Vi vil investere i mennesker ved å arbeide 
for en velferd uten profitt og kommersia-
lisering. Vi vil investere i mennesker ved å 
jobbe for fellesskap, ikke forskjeller, de som 
har minst fra før skal få et løft. Nesodden 
kommune skal være en solidarisk, rettferdig 
og grønn kommune!

BOLIGER FOR ALLE
Alle mennesker skal ha et sted å bo, i et 
godt bomiljø. Inngangsprisen for å komme 
inn i boligmarkedet har blitt veldig høy. 
Nesodden SV mener at det skal være mulig 
også̊ for lavinntektsgrupper å komme inn 
på boligmarkedet, og kunne fortsette å bo 
på̊ Nesodden. SV vil gjenskape en sosial 
boligpolitikk som favner alle. Boligutviklingen 
skal tilpasses eksisterende bomiljø og vi skal 
verne om levende nabolag og sikre grønt-
områder med hundremetersskoger. 

Nesodden SV vil
• Ha en fornuftig utbyggingstakt som er 

lavere enn dagens. 
• At det etableres mindre, rimeligere 

boliger med prisregulering og leie-til-eie-
boliger

• Øke bruken av startlån og øke antall ut-
 leieboliger for ungdom.
• Skjerme strandsone og Nesoddmarka mot 

utbygging. 
• Verne grønne lunger og lekeplasser og 

sikre grønne arealer mellom boområdene. 
• Gjøre kommunens tilbud tilgjengelige 

for alle, uavhengig av funksjonsevne og 
livssituasjon.  
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HELSE OG VELFERDSTJENESTER
Kommunehelsetjenesten på Nesodden 
må styrkes og trygges for å skape et sosialt 
rettferdig og solidarisk samfunn. Alle på 
Nesodden skal oppleve at det offentlige 
kan gi et godt behandlingstilbud når de blir 
syke, best mulig pleie i alderdom og et solid 
sikkerhetsnett hvis uførhet eller langvarig 
sykdom rammer en selv eller en av de 
nærmeste. 

Nærhet er SVs motsvar til høyresidens 
sentraliseringspolitikk. Tjenester skal være 
tilpasset folk og må være nært folk.  Legevakt 
og akutt døgnmedisinsk senter må ligge i 
kommunen. Paramedic må fortsatt være 
stasjonert på brannstasjonen. Tjenester 
bør utføres av det offentlige eller av ideelle 
aktører, ikke kommersielle.

Nesodden SV vil
• Arbeide for å videreutvikle og styrke en 

solid og tilgjengelig fastlegehelsetjeneste 
på Nesodden. 

• Styrke helsestasjonene, skolehelsetjenesten, 
og arbeidet med psykisk helse for barn og 
unge.

• Styrke og trygge helse- og velferdstilbud 
til barn og voksne med nedsatt funksjons-
evne i kommunen. 

• Styrke hjemmebaserte tjenester, særlig 
hjemmesykepleie og det psykiatriske 
dagtilbudet. 

• Arbeide for at også̊ tungt pleietrengende 
får bo hjemme i livets sluttfase dersom de 
ønsker det. 

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. SV vil at kommunen sikrer 
seg arealer til utbygging av omsorgsboliger 
på halvøya, for å følge utviklingen med 
stadig større gruppe med eldre og om-
sorgstrengende framover. SV vil også̊ legge 
forholdene til rette for de eldre som vil bo 
hjemme, men som vil ha behov for noe 
støtte og hjelp. 

Nesodden SV vil
• Ha høy kvalitet og brukertilpasning i 

eldreomsorgen, og gå mot konkurranse-
 utsetting. 
• Arbeide for omsorgsboliger på Fager-

strand.
• Sikre at mat til sykehjem og utkjøring 

lages i eget kjøkken på sykehjemmet.
• Arbeide for lavterskel helsetilbud til eldre 

og folk med svak økonomi. 
• At kommunen skal ha ansvaret for å 

etablere og drifte omsorgsboliger, støtte 
initiativ for eldrekollektiv og liknende, og 
arbeide for gode møteplasser for eldre. 

RETTFERDIGHET OG FATTIGDOMS-
BEKJEMPELSE
Det er viktig at Nesodden kommune fører 
en politikk for inkludering og omfordeling 
og at barnefamilier med lav inntekt priori-
teres. Fast inntekt og stabilt arbeid er viktig 
for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig 
unge som står utenfor arbeid og aktivitet 
følges tett opp. 
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Nesodden SV vil:
• Sikre lav egenbetaling på barnehage, SFO 

og Kulturskolen med inntektsgraderte 
satser, gratis kjernetid i SFO og friplasser i 
Kulturskolen. 

• Innføre opplevelseskort for barn og unge 
som gir tilgang til gratis aktiviteter.

• Arbeide for at barnetrygd ikke skal regnes 
som foreldres inntekt når sosialhjelp 
beregnes. 

• Arbeide for å øke støtten til frivillige 
organisasjoner, slik at de kan tilby barn 
og ungdom å delta på aktiviteter uten å 
betale deltakeravgift. 

• Sikre tilbudet til utlånssentralen med 
gratis utlån av fritidsutstyr.

SOLIDARITET, LIVSSYN OG MANGFOLD
Det er i lokalsamfunnet at tillitt og felles-
skap bygges. Nesodden SV tror at det er i 
lokalsamfunnet det viktigste forsvaret mot 
mistillit kan bygges. Derfor må kommunen 
støtte kampen for tillitssamfunnet, for 
mangfold, og mot rasisme. Ingen skal bli 
diskriminert eller undertrykket for hvem de 
er, eller hvem de elsker.

Nesodden SV vil
• Styrke kommunens forsvarsevne mot 

fordommer og rasisme ved å drive et 
systematisk arbeid mot rasisme og 

 diskriminering. 
• Arbeide for like muligheter for alle kom-

munens innbyggere uavhengig av tro, 
etnisitet og kulturell bakgrunn. 

• Jobbe for et verdig, livssynsnøytralt 
 seremonirom. 
• Arbeide for at kommunen tar imot 
 mennesker med beskyttelsesbehov og 

arbeider for å styrke rettighetene til 
 mennesker på flukt. 
• Arbeide for opplysning, tiltak og arenaer 

som skaper rammer for sunn utvikling av 
ungdommens kropp, kjønn og seksualitet. 

ARBEID FOR ALLE
SV vil arbeide for at Nesodden kommune skal 
stille krav om faste ansettelser med minst 80 
prosent stillingsbrøk, lønn mellom oppdrag 
for innleide arbeidstakere, krav om minst 50 
prosent fagarbeidere, og 10 prosent lærlinger. 
Vi må ha god kontroll over at forholdene på̊ 
kommunens byggeplasser er i henhold til 
gjeldende regelverk og interne retningslinjer. 
Offentlige og private ansatte som jobber 
under oppdrag fra kommunen skal ha like 
vilkår.

Nesodden skal skape trivsel og sikkerhet for 
de ansatte. SV er også opptatt av å arbeide 
for ytringsfrihet og god ytringskultur for 
ansatte i Nesodden kommune. 

Nesodden SV vil
• Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid  og sikre 

en heltidskultur i kommunen. 
• At offentlig eide selskaper og kommunale 

enheter ikke skal privatiseres eller konkur-
ranseutsettes.

• Involvere ideelle organisasjoner, kooperative 
løsninger og oppmuntre til dugnad.  

• Arbeide for gode kommunale lønns- og 
arbeidsvilkår og lik lønn for arbeid av lik 
verdi.  

• Innføre lokal læreplassgaranti med utgangs-
punkt i fagmiljø som finnes i lokalsamfunnet. 
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En god kommune å vokse opp i

SKOLE 
Vi vil være en lokal pådriver for at lærerrollen 
skal avbyråkratiseres, slik at mer av tiden til 
læreren blir brukt på elevene. Nesodden SV 
ønsker en mer helhetlig skoledag, der SFO, 
leksehjelp, kulturskole, fysisk aktivitet, frilufts-
liv og skolemat integreres. 

Kampen mot mobbing er et fokusområde 
for Nesodden SV. Skolen skal utvikles i 
dialog med lærerne, foreldrene og eleve-
ne. Nesodden SV mener at grendestrukturen 
i kommunen vår skal være utgangspunkt for 
framtidig skolestruktur, og vi mener at en 
grundigere utredning, der skolefaglige hen-
syn er mer tilstedeværende, må på plass før 
vi kan konkludere med hva som er best for 
barn og ungdom på Nesodden. Uavhengig 
av hvilken skolestruktur som velges, mener 
Nesodden SV at det må̊ sikres god tilgang til 
svømmehall for alle elevene på̊ Nesodden.

Nesodden SV vil 
• Ha ny utredning av framtidig skolestruktur 

med analyser av konsekvensene for både 
de faglige og sosiale miljøene. 

• At grendestrukturen skal ivaretas i arbeidet 
med ny skolestruktur.

• Jobbe for at Nesoddtangen barneskole 
skal ligge der den gjør i dag.

• At det bygges ny barneskole på̊ Fager-
strand med svømmehall. 

• Sikre at tilbud om svømmeundervisning 
opprettholdes og fornyes inn i framtiden 
for både søndre og nordre Nesodden 

• At kommunen skal jobbe målrettet med 
skolenes psykososiale miljøer og mobbing 
i skolen. 

• Jobbe for at Nesodden blir foregangskom-
mune for en mer helhetlig skoledag. 

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

• Ha gratis kjernetid på SFO for førsteklasse.

Gode oppvekstsvilkår er et av de viktigste 
verktøyene for å sikre sosial utjevning, som 
bidrar til mer velfungerende samfunn. Vi 
må begynne med barna, de utgjør framtida. 
Skole og barnehage skal være et ansvar for 
fellesskapet og ikke overlates til kommersielle 
velferdsprofitører. 

BARNEHAGE
En god barndom varer hele livet. Barne-
hagen skal ivareta barns behov for omsorg 
og lek og er første skritt på veien til livslang 
læring og dannelse. SV vil prioritere tiltak 
som styrker kvaliteten i barnehagen med 
god pedagogisk faglighet som gir alle barn 
mulighet til å gå i barnehage. Vi ønsker 
barnehager som gir alle barn like muligheter 
og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. 

Nesodden SV vil
• Gi mulighet til barnehageplass i nær-
 miljøene. 
• At størrelsen på barnegruppene i Nes-
 oddens barnehager skal være forsvarlig.
• At nye barnehager skal bygges i offentlig 

regi, og at kommunen overtar eller erstatter 
private barnehager som nedlegges. 

• Jobbe for en sterkere inntektsgradering av 
betalingssatser i barnehagen.

• At alle ansatte skal ha barnehagefaglig 
grunnkompetanse, at minst 50 % av de 
ansatte i barnehagene skal være barne-

 hagelærere, og minst 25 % skal være 
fagarbeidere, og øke midler til utdanning 
av ufaglærte. 
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BARN OG UNGE
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. Alle barn i barnehage og skole 
skal få tilrettelagt opplæring dersom de har 
behov for det. Barn og unge er også̊ prisgitt 
sine foreldres økonomiske evner på̊ mange 
arenaer i sin hverdag, dette fordrer en 
ekstra innsats fra kommunen. 

Det kommunale barnevernet finnes for 
å tilby hjelp og støtte til de mest sårbare 
barna. Nesodden SV vil øke kvaliteten på 
barne- og familietjenester ytterligere for å 
hjelpe sårbare familier. 

Nesodden SV vil 
• At kommunen tar inn flere lærlinger. 
• Sikre møteplasser som ungdomshus, 
 musikkverksted, kulturarenaer og lignende 

tilbud. 
• Sikre gode fritidstilbud til ungdommer 

som ikke er i idrett eller annet organiserte 
tilbud og motarbeide utenforskap ved å 
støtte kommunens fagenhet ungdom og 
fritid. 

• Arbeide for å styrke forebyggende tiltak 
for å redusere andelen unge rusbrukere i 
kommunen. 

• Styrke barnevernet med nødvendig 
ressurser for å sikre at de kan gi et godt 
tilbud til barn og unge som trenger det.  

• Sikre, og øke antall årsverk i PPT tjenesten. 

Et levende lokalmiljø

KULTUR
Kunst og kultur har betydning for utvikling 
av sosiale fellesskap, inkludering, debatt og 
kunnskap.  Nesodden har en særstilling som 
kulturkommune, med et rikt amatørkulturliv 
og langt flere profesjonelle kulturarbeidere 
enn noen annen kommune. 

Kulturskolen er stor, mangfoldig og 
profesjonell, og bør inkludere alle som 
ønsker det. Kulturskolens tilbud skal kunne 
brukes av flest mulig av våre barn og unge 
på̊ Nesodden. Det bør i stor grad tilbys i 
sammenheng med skole og SFO for å sikre 
at barn på̊ hele Nesodden får tilgjengelig 
kulturskoletilbud. 

SV vil legge stor vekt på̊ hensynet til Nes-
oddens mange unike kulturmiljøer og 
kulturlandskap, bevare kulturminner og ha 
strategier for å vise det fram, også̊ som en 
del av turisme som næring. 

SV er åpen for at Tangen brygge kan 
være mer enn et kollektivknutepunkt, 
et møtepunkt. En åpen, bred og grundig 
prosess for å finne ut hva befolkningen på 
Nesodden ønsker, vil være avgjørende for 
å lykkes. SV har pekt på at stedet kan vise 
Nesodden som en kunst- og kulturkommune, 
og gi mulighet til friluftsliv knyttet til sjøen. 
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. Det er viktig at innbyggerne 
blir hørt i prosessen med utvikling av Tangen 
brygge, samtidig med at man tar vare 
på kulturmiljøet og dyrelivet, ikke minst 
trekkfuglene.
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Nesodden SV vil 
• Sikre at Nesodden tar vare på og utvikler 

et mangfold av arenaer for produksjon, 
omsetning og opplevelse av kultur.  

• Støtte folkebiblioteket slik at dette fortsatt 
kan utvikles til en arena for kunnskap, 
debatt og kulturopplevelser for alle. 

• Arbeide for at praktisk-estetiske fag får en 
større plass i skolene. 

• At kommunen fortsatt står ansvarlig for 
eller støtter tiltak som Kulturisten. 

• Innføre en ventelistegaranti for barn som 
ønsker å gå på kulturskolen. 

• Ha rimelig leie av kommunale lokaler til 
kultur. 

• Sikre at alle lavinntektsfamilier kan gis 
mulighet til å bruke kulturskolen gjennom 
graderte priser. 

• At kommunen støtter lokale kulturprosjek-
ter og bruker de lokale kunstnerne.

• Være pådriver i arbeidet med en kultur-
minneplan, og vektlegge bevaringshensyn 
i enkeltsaker.

• Sikre gode vilkår for Nesoddparken og 
støtte vedlikehold av Vanntårnet.

IDRETT OG FRILUFTSLIV
Idrett og friluftsliv gir helsegevinst og skaper 
livskvalitet. Idrett skaper også viktige sosiale 
arenaer. Nesodden SV mener at alle skal ha 
mulighet til å delta på idretts- og fritids-
aktiviteter uavhengig av sosial og økonomisk 
bakgrunn. Både idrett og friluftsliv må styrkes 
slik at alle, også de med funksjonsnedsettel-
ser og utviklingshemninger, kan delta. 

Støtte til friluftsliv er et folkehelsetiltak. 
Nesodden SV vil legge til rette for friluftsliv 
og aktiviteter knyttet til dette. Vi vil støtte 
det arbeidet som de mange friluftsorgani-
sasjonene i kommunen gjør. Alle barn skal 
kunne delta i et inkluderende friluftsliv- og 
idrettsmiljø uten utstyrs- og kostnadspress. 

Idrett er og har alltid vært svært viktig for 
å bygge god folkehelse, og er også et svært 
godt tiltak for å forebygge at ungdom i sår-
bar aldergruppe faller ut. Idrettsmiljøet på 
Nesodden er voksende med et stort og rikt 
tilbud til barn i alle aldre. Idrettsmangfoldet 
må få dekket sine behov for idrettsarenaer. 

Nærhet og kontakt med dyr er positivt for 
psykisk og fysisk helse. Vi ønsker et sam-
arbeid mellom kommunen og private med 
sikte på å etablere et kommunalt tilbud om 
rideskole og besøksgård. 

Kystkommunen Nesodden har en av Norges 
lengste kystlinjer. Det er nødvendig å opp-
rettholde og utvide svømmeopplæring og 
svømmemuligheter for hele befolkningen, 
både som et folkehelsetiltak og for å sikre at 
framtidige generasjoner er svømmedyktige. 
Nesodden SV vil prioritere at svømmehall/
svømmebasseng inngår i utvikling/rehabi-
litering/nybygg av skoler både på Fager-
strand og på nordre Nesodden.

Nesodden SV vil
• Bevare og ruste opp kyststiene. 
• Sikre gode stier og turveier lett tilgjenge-

lige for folk. 
• Støtte lokale organisasjoner og foreninger 

som arbeider for et mangfoldig og tilgjen-
gelig friluftsliv på Nesodden. 

• Prioritere breddeidretten og støtte lokale 
arrangement og arbeid for denne.

• Arbeide for en ny flerbrukshall på Nesod-
den.

• Sikre at eksisterende svømmebasseng er-
stattes av nye ved framtidig rehabilitering 
eller bygging av nye skoler.

• Legge til rette for at funksjonshemmede 
kan ta del i idrettslivet. 

• Sikre at også lavinntektsfamilier har mulig-
het til å delta i idretten på Nesodden.
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Natur, miljø og biomangfold er framtiden

MILJØ OG KLIMA 
Nesodden SV tar klimautfordringene på̊ 
alvor. Kommunens planlegging må̊ sikre 
bærekraft, og klimakutt må̊ tas i alle sektorer. 
Nesodden kommune skal være en forgangs-
kommune i klimaarbeid og miljøarbeid. 
Viktige arter og naturtyper må registreres, 
og ivaretas gjennom kommuneplan, regule-
ringsplaner og gjennom aktivt arbeid. 

SV vil gi støtte til miljøprosjekter som rydding 
på̊ land, strand og sjø for å sikre biomangfold 
og ren natur. Frivillige gjør et stort arbeid her. 
SV vil arbeide for at bruk av plast reduseres, 
og at avfall håndteres forsvarlig og resirkuleres 
i så stor grad som mulig.

Ved regulering av boligområder skal det stilles 
strenge klima- og miljøkrav til utbyggerne. Vi 
ønsker at flest mulig boområder skal være 
bilfrie, og at det legges opp til bildelings-
ordninger og gode muligheter for sykkel. 

Nesodden SV vil 
• Gi klima- og miljøsaker en overordnet 

plass i politikken. 
• At Nesodden er en foregangskommune 

for bærekraftige og miljøriktige valg når 
kommunen bygger.

• At kommunen stiller krav til private regu-
leringsplaner om bygg som er energieffek-
tive og klimavennlige. 

•  At det skal brukes fornybare energikilder 
og bærekraftige materialer.

• Fase ut gamle vedovner, og gi folk råd ved 
etablering av miljøvennlige oppvarmings-
løsninger.

• Fase ut bruken av gummigranulat på f.eks. 
kunstgressbaner og bruk av engangsplast 
kommunen.

• Legge til rette for økologiske utbyggings- 
og boformer i områder avsatt til bolig. 

• Sikre at Nesodden har en god og bære-
kraftig vannforsyning til innbyggerne. 

SV vil styre boligveksten ut fra hensynet til 
miljøet og felleskapets interesser, og bevare 
det grønne Nesodden. 

Vi ønsker å bevare strandsonen og ta særlig 
vare på landskap, natur- og kulturmiljøet i 
kystområdet. Hensyn til friluftsliv og andre 
allmenne interesser skal ivaretas. Vi skal ta 
ansvar for det biologiske mangfoldet både i 
sjøen og på land. SV vil ivareta grønne lunger 
og «100-metersskoger».

SV vil begrense senterområdet på Tangen 
slik at det holdes innenfor «terrengfor-
masjonene» omkring dagens senter. Vi vil 
arbeide for endringer i kommuneplanen slik 
at de eksisterende rekkehusområdene tas 
ut av fortettingsområdet og betraktes som 
ferdig utbygd område.

Ved utbyggingen på Fagerstrand skal område-
planene sørge for helhetlig utvikling. SV vil 
legge vekt på at grøntdrag sikres, at også 
tett bebyggelse får synlige grønne kvaliteter, 
og at allmennheten får tilgang til sjøen og 
glede av at de gamle industriområdene 
åpnes. 20 % av nye boliger kan ligge utenfor 
vekstsonene, vi vil her prioritere å bygge 
opp de lokale knutepunktene Kirken/Løes, 
Fjellstrand og Sunnaas/Bjørnemyr.

Nesodden SV vil
• Bevare det grønne Nesodden. Veksttakten 

reduseres til under 100 boenheter
• Bevare Nesoddmarka og sammenhengende 

skogsområder på tvers. 
• Skjerme strandsonen mot utbygging, og 

beholde det grønne fjordlandskapet.
• Verne grønne lunger og lekeplasser og sikre 

grøntdrag og mellom nye boligområder. 
• Være pådriver for vern av dyrket mark, 

kulturlandskap og kulturområder. 
• Være pådriver for helhetstenkning ved 

utvikling av Nesodden.
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KOLLEKTIVTRAFIKK, TRAFIKKSIKRING 
OG REDUSERT BILTRAFIKK 
Vi ønsker å beholde og utvikle offentlige og 
private tjenester i nærmiljøet og sette miljø 
og trafikksikkerhet foran bilbasert trafikkut-
bygging. SV vil være pådriver for økt bruk av 
fjorden og gjenopprettelse av kysttrafikken. 
Det er viktig å begrense biltrafikken på Nes-
odden, som i en periode har vokst vesentlig 
mer enn befolkningen. Et av tiltakene er 
å legge til rette for økt bruk av sykler som 
transportmiddel.

Vi ønsker at kommunen overtar vedlikehold 
og drift av private veier som er en del av 
veisystemer og som driftes i dag av veilag.

Nesodden SV vil 
• Gå inn for sammenhengende gang- og 

sykkelveier langs fylkesveiene i hele 
Nesodden. 

• Jobbe for trafikksikringstiltak i boligområ-
der og på̊ skoleveier.

• Jobbe for etablering av en ny rute med 
hurtigbåt fra Fagerstrand til Oslo. 

• Forbedre kollektivtilbudet, deriblant ring-
buss på tvers av Nesodden.

• Ha tilstrekkelig med innfartsparkeringer i 
hele kommunen. 

• Ha reguleringsplaner som minsker bilkjø-
ring, og tjenester som barnehage og skole 
der de bor. 

• Sikre kommunalt vedlikehold; brøyting 
og veibelysning av både kommunale og 
private veier 

En framtidsrettet 
næringskommune

Vi vil være pådriver for et sterkere og mer 
variert lokalt næringsliv, som vil gi flere lokale 
arbeidsplasser og et mer levende lokalsam-
funn. Vi må legge til rette for næringsutvikling 
og ha et godt samarbeid med næringslivet. 
Nesodden SV vil også arbeide for å etablere 
flere lærlingeplasser i kommunen.

SVs næringspolitikk tar utgangspunkt i at Nes-
odden har kultur- og kunnskapsnæringene 
som viktigste potensial. Vi vil fortsatt være 
pådriver å sikre gode vilkår for nye og eksis-
terende næringsarealer. 

På̊ Fagerstrand må̊ det etableres et sterkt 
lokalsentrum med både boliger, servicetil-
bud og framtidsrettet næringsvirksomhet. 
Da kan næring knyttet til eller rettet mot 
forskningsmiljøet på Ås kunne utvikles.

Nesodden SV vil 
• Arbeide for at Nesodden blir foregangs-

kommune for etablering av småskala-
 næring og kulturnæring. 
• Sikre helhetlig utvikling av nærings- og 

boligområdene.
• Prioritere næringsformål i kommunens 

saksbehandling. 
• Legge til rette for å øke antall lærlinge-

plasser i kommunen i samarbeid med 
næringslivet. 

• Jobbe for natur- og kulturbasert reiseliv 
og økoturisme i samarbeid med primær-
næringer. 

• Bidra til gode vilkår for reiselivs- og 
servicenæringen gjennom å synliggjøre 
kulturminner og unike kulturmiljøer, 

 satsing på konsert- og festivalopplevelser 
og etablerte turistattraksjoner. 



Det kan til tider virke langt mellom det 
politikere snakker om, og den hverdagen 
enhver av oss har.  Da er det viktig å huske 
på at nettopp den hverdagen er resultatet 
av politikk. Hvor dagligvarebutikken ligger 
i forhold til huset ditt, kvaliteten på vannet 
som renner ut av krana di, beliggenheten, 
utformingen av og kvaliteten på skolen 
barnet ditt går på, om din bestemor har 
eller ikke har hjemmehjelpen hun trenger, 
veikvaliteten når du kjører til jobben, hvilket 
kollektivtilbud som finnes der du bor, hvilke 
vilkår du har på arbeidsplassen din. Om det 
kjøres opp skiløyper i marka om vinteren, 
om vi har gang og sykkelstier som skaper 
trygge skoleveier, om vi har en legevaktord-
ning til deg når du trenger det.

Vår jobb som folkevalgte er å representere 
dere som bor i Nesodden kommune. Det gjør 
vi aller best når vi får vite hva dere mener og 
synes om både store og små saker. Ta gjerne 
kontakt og spør om vårt ståsted i en sak du 
er opptatt av, dersom du ikke finner noe 
godt svar i vårt program. Vil du bli medlem 
hos oss, ønsker vi deg hjertelig velkommen! 

Godt valg!

Kontaktinfo: Claudia Behrens 
mobil: 913 97 572   sv@claudia.no 
Vanja Svendsen mobil : 974 20 130
vanjaja@hotmail.com

Claudia Behrens
Ordførerkandidat. 53 år, 
seniorrådgiver, Hellvik. 
Claudia er opptatt av lang-
siktig planlegging, bærekraft, 
gode oppvekstsvilkår, miljø-
vern og næringsutvikling.

Øystein F. Wennersgaard 
2. kandidat, 23 år, 
student, Fagerstrand. 
Øystein vil jobbe mot 
ulikhet, for bevaring av 
natur, miljø og marka-
grensen, og mulighet for 
alle til å skaffe seg bolig.

Marie Lund Alveberg 
3. kandidat, 36 år, lærer, 
Tangen. Marie vil jobbe for 
barn og unges oppveksts-
vilkår. Hun er også opptatt 
av sårbare samfunnsgrupper, 
miljøvern og dyrevern.

Mari Bjørnsdotter Vinjar
4. kandidat, 37 år, lærer, 
Tangen. Mari er særlig 
opptatt av at skolen skal 
være et trygt sted for alle 
barn og ungdommer og at 
strendene våre skal være 
tilgjengelig for alle.

Vanja Svendsen
5. kandidat, 40 år, selv-
stendig næringsdrivende, 
Fjellstrand.  
Vanja vil særlig jobbe for 
gode arbeidsvilkår og mange 
nok hender i kommunens 
tjenester.

Vi ønsker deg et godt lokalvalg

Bli medlem:
https://www.sv.no/bli-medlem/

Kontaktinfo: Claudia Behrens 
mobil: 913 97 572   sv@claudia.no 
Vanja Svendsen mobil : 974 20 130
vanjaja@hotmail.com



1.  Claudia Behrens     1965  Hellvik/Berger
2. Øystein Fossbråten Wennersgaard   1996  Fagerstrand/Myklerud
3.  Marie Lund Alveberg     1982  Tangen
4.  Mari Bjørnsdotter Vinjar    1982  Tangen
5.  Vanja Svendsen     1979  Fjellstrand
6.  Arnt Even Hustad    1967 Oksval/Tangen
7.   Christin Rødvik-Hansen   1965 Fagerstrand/Myklerud
8.  Erik Løkra     1974 Tangen
9.  Torhild Irene Hellstrøm   1945 Oksval/Tangen
10.  Audun Bødtker    1968 Tangen
11.  Grete Maus     1946 Tangen
12.  Sigurd Kihl     1980 Oksval/Tangen
13.  Trine Rogg Korsvik    1972 Oksval/Tangen
14.  Pål Wold     1961 Oksval/Tangen
15.  Ane Fossum     1982 Fjordvangen/Jaer
16.  Audun Herning    1981 Hellvik/Berger
17.  Christine Parker    1946 Bjørnemyr
18.  Geir Johnson     1953 Oksval/Tangen
19.  Karin Westrheim    1953 Blylaget/Jaer
20.  Tor Brostigen     1957 Bjørnemyr
21.  Ida Marie Holm    1992 Torvvik/Jaer
22.  Kjell Syverud      1941 Hellvik/Berger
23.  Mette Klouman    1949 Tangen
24. Eivind Stowner Lid    1985 Fagerstrand/Myklerud
25.  Sonia Arisland    1980 Berger
26.  Arne Maus     1947 Tangen
27.  Julie Berge Larsen    1978 Tangen
28.  Karin Bjørnstad    1951 Fjellstrand
29.  Inga Lise Doxrud    1945 Hellvik/Berger
30.  Einar Krog Grimsgaard    1928 Ursvik/Berger
31.  Christian Hintze Holm    1964 Torvvik/Jaer

Valgliste 2019 Nesodden SV
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