
Sammen for et bedre 
Modum!

For de mange
– ikke for de få sv.no



Barn og unge i kommunen er framtida
Det er en menneskerett å få en trygg og god oppvekst. Derfor mener vi alle 
barn skal ha tilstrekkelig med kvalifiserte voksne rundt seg i barnehage og 
SFO. Vi må sikre en god grunnbemanning i skolene. Det bør komme 
utleieleiligheter for ungdom, samt at kommunen bør kunne stille med 
bankgaranti til de uten tilstrekkelig egenkapital ved kjøp av egen bolig

Et Modum for alle! 
Modum SV ønsker et samfunn som fungerer for vanlige folk, 
ikke bare for de på toppen. 
Vi jobber for små forskjeller og sterke fellesskap!



Et Modum for alle! 
Modum SV ønsker et samfunn som fungerer for vanlige folk, 
ikke bare for de på toppen. 
Vi jobber for små forskjeller og sterke fellesskap!

Et trygt arbeidsliv
SV vil at de som ønsker det, skal få tilbud om hele og faste stillinger. Slik vil vi 
gi våre innbyggere et bedre tilbud, samt gi trygghet og forutsigbarhet for 
arbeidstakerne. Vi vil kjempe mot all privatisering, og vi vil ha 
velferdsprofitørene ut av markedet. Disse høster store summer fra 
felleskapet, og tjener penger på dårligere vilkår for de ansatte. Vi ønsker et 
godt samarbeid med fagorganisasjonene.

En grønn og rettferdig framtid
Modum SV vil legge til rette for å reise mer kollektivt. Derfor må 
Randsfjordbanen gjenåpnes for persontrafikk. Toget på Bergensbanen må ha 
flere stopp og avganger i Modum. Vi sier nei til ny 4-felts motorvei mellom 
Åmot og Hokksund, da trenger vi heller en opprustning av eksisterende vei. 
Det må og satses på et bedre busstilbud i kommunen, flere avganger på 
kveld og helg og direktebuss til Oslo. Det må bygges flere gang- og 
sykkelveier i sykkelbygda Modum.



Våre kandidater
Laila Oliversen Brandsgård er 1.kandidat, bor i Vikersund og har 
tidligere politisk erfaring som kommunepolitiker. Hjertesakene til Laila 
er barn og unges oppvekstvilkår og klimaspørsmål. Laila er opptatt av 
kultur, samt et ønske om et bedre kollektivtilbud i hele kommunen.

Jan-Erland Asbjørnhus er 2.kandidat og er fra Geithus.En av hans hjertesaker  
er å bevare turområder i nærmiljøene. Hane er sterkt imot privatisering av 
jernbanen og er opptatt av et levende bygdesamfunn.

Silje Maria Sørum er 3.kandidat og bor i Geithus. Hun sitter i styret til 
Buskerud Sosialistisk Ungdom og er medlem i både Natur og Ungdom og 
Ungdom mot EU. Hun brenner for å skape et bærekraftig og miljøvennlig 
samfunn uten kjønnsdiskriminering, sosial ulikhet og rasisme.

Bodhild Rødland er vår 4.kandidat og Er fra Vikersund. Hennes hjertesak er en 
inkluderende fellesskole med tilstrekkelige ressurser og godt kvalifisert 
personale.Bodhild ønsker sterk satsing på tiltak mot barnefattigdom

Meld deg inn i SV!

Send SMS med
«innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» 
til 2090. (100kr trekkes av telefonregningen)
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Modum SV
Leder: Gotfred Rygh

Tlf: 959 74 025
Mail: gotfred.rygh@bfk.no

www.sv.no




