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Nesodden Arbeiderparti

Kjære NEsodding!
Det beste med Nesodden er
menneskene, nabolagene og omgivelsene våre:
Engasjerte
medmennesker
som
tar ansvar, levende grendelag med
historie, og vakker, lett tilgjengelig natur.
Da jeg kom til Nordre Krange med
mann og tre små barn i 2001, ble jeg
varmt tatt i mot. Da datteren min døde
i en ulykke utenfor Eklund i 2009, hjalp
styrken i fellesskapet meg videre.
Jeg er glad i og stolt av lokalsamfunnet
vårt, og vil ta vare på og videreutvikle det
som gjør Nesodden til en av de beste og
mest spennende kommunene i Norge.
Nå har jeg vært ordfører i fire år. Det vil jeg takke for. Det har vært en sann glede å
samarbeide med innbyggere, folkevalgte, næringsliv, kommunalt ansatte og frivillige.
Jeg er stolt av det vi har oppnådd, men ikke fornøyd. Nå er jeg full av krefter og motivasjon
til å fortsette arbeidet.
Gir du Arbeiderpartiet din stemme, får du meg som ordfører. Jeg lover å stå på sent og
tidlig for at Nesodden skal bli et enda bedre sted – for oss alle. La oss gå inn i framtida
som en grønn, moderne, inkluderende kommune, der vi løser oppgavene sammen, og
ingen faller utenfor felleskapet.
Godt valg!

Nina Sandberg
Ordfører
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Våre kandidater

Nina Sandberg
Jaer

Henrik Thune
Nesoddtangen

Tone Frønes
Bjørnemyr

Truls Wickholm
Bjørnemyr

Yvonne Schilling
Nesoddtangen

Johannes Dalen
Giske, Alværn

Ingrid Halbakken
Hellvik

Svein Rødsten
Nesoddtangen

Tonje Westby
Hellvik

Erik Øverland
Fjellstrand

Janicke Ruud
Nesoddtangen

Roger Sollied
Johansen, Alværn

13. Liv Jessen, Berger
14. Øyvind Brekke, Jaer
15. Hanna Krange, Hellvik
16. Jan Balstad, Hellvik
17. Cathrine Kjenner Forsland, Jaer
18. Abobakar Mustafa, Nesoddtangen
19. Åste Helgesen Schjølberg, Bjørnemyr
20. Erik Pettersen, Hellvik
21. Anita Mydland, Nesoddtangen

22. Hans Petter Andresen, Jaer
23. Therese Thoren, Fjordvangen
24. Amund Vik, Hellvik
25. Ragnhild Lund, Nesoddtangen
26. Petter Moen, Nesoddtangen
27. Bente Lavik, Nesoddtangen
28. Karl Rogne, Fjellstrand
29. Mari Giske, Hellvik

Dette har vi fått til siden 2011
De fire siste årene har Nesodden fått et løft. Vi har fått flotte nybygg og idrettsanlegg,
som Tangenten, Bjørnemyrhallen og Heia barnehage. På få år har vi gått fra en
314 plass i Kommunal Rapport sin rangering av norske kommuner til en plass blant
landets 10 best drevne kommuner. Arbeiderpartiet har vært blant drivkreftene for
fornyelsen, sammen med andre partier, kommunens ansatte, frivillighet, næringsliv og
innbyggere. I 2011 gikk Arbeiderpartiet til valg på ti saker. Mange har vi fått igjennom.
Her er noe av det vi er stolte av:

Vi vil at alle barn skal ha det bra uansett hvem som eier barnehagen, og har fått
kommunestyret til å øke tilskuddet til private barnehager. Etter dette har offentlige og
private barnehager likere vilkår.
Vi vil ha mer tid til læring i en skole for alle. Senest i budsjett 2015 beskyttet vi skolene
mot kutt. Vi har også fått kommunestyret med på å satse mer på skoler med svake
resultater. Slik får elevene på Nesodden samme muligheter uansett bosted.

Vi vil ha ny hovedvei til Nesodden, og har via partifeller i Akershus fylkeskommune fått
fv156 på sakskartet i fylket. Infrastruktur er viktig både for næringsliv og innbyggere.
Vi vil ha ny fart på Nesodden, og har fått operatørene til å sørge for bedre mobildekning,
4G og bredbånd. Energi1 Follo/Røyken arbeider for mer stabil strømforsyning.
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Vi vil ha bedre buss- og båttilbud, og i 2014 fikk vi bussrute på tvers av Nesodden
og mot Follo. Vi har bidratt til at fylkeskommunen utreder økt bruk av fjorden, og til
prøveprosjekt med miljøvennlig hurtigbåt Hurum/Fagerstrand/Oslo.
Vi ser på folkebiblioteket som en gratis fellesskapsarena med store positive ringvirkninger. Derfor har vi gått i bresjen for stort bibliotek. En eventyrlig utlåns- og
besøksvekst, særlig blant barn og unge, viser at vi prioriterte riktig. Nesodden bibliotek
er blitt hele kommunens møteplass, og ble nominert til årets bibliotek i 2014.

For en kommune er det viktig å ha en god ordfører. Vi er stolte av å ha en aktiv, synlig
og nasjonalt toneangivende ordfører, som bruker vervet sitt til å stille krav på vegne av
Nesoddens innbyggere. Nina har ledet landsdekkende aksjoner mot reservasjonsrett for
leger, og mot svekkelse av Arbeidsmiljøloven. Hun arbeider for rettferdig fordeling og
bedre kommuneøkonomi. Med Nina i ledelsen holdes tilgjengelighet, demokrati, åpenhet,
mangfold og menneskeverd høyt. Nesodden skal ikke være seg selv nok, men ta sin
del av ansvaret for flyktninger. Ordføreren vår verdsetter ressursene i lokalsamfunnet,
og arbeider for å styrke næringslivet, innbyggeres medvirkning og frivillighetens kår.
Nina fikk Paramedic til Varden for å sikre oss trygghet og god akuttberedskap. Hun
har bidratt til å utforme Arbeiderpartiets nasjonale kunnskapspolitikk for et grønt skifte,
og hensynet til klima og miljø ligger til grunn for vår lokalpolitikk.
En stemme på Arbeiderpartiet er en stemme for et grønnere, mer åpent, moderne og
inkluderende Nesodden. Vi er ikke i mål. La oss møte morgendagens utfordringer
sammen. Gi oss stemmen din 14. september 2015.
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Gode oppvekstvilkår
Nesodden skal være en kommune som er trygg og god å vokse opp i. Vi vil jobbe
for at alle barn skal ha gode oppvekstsvilkår og like muligheter til å lykkes i livet.
Helt grunnleggende er at alle som ønsker det skal få barnehageplass i nærmiljøet, at vi verner om fellesskolen og at det drives et aktivt ungdomsarbeid.
Arbeiderpartiet vil:
• Garantere barnehageplass for alle i nærmiljøet.
• Bygge ny kommunal barnehage på Fjellstrand.
• Ha gratis kjernetid i barnehagene som et inkluderingstiltak.
• Sikre et rimelig og helhetlig SFO-tilbud i hele kommunen.
• Bevare grendeskolene.
• Støtte videreutdanningen av lærere og barnehageansatte.
• Skjerme lærernes undervisningstid mot unødig møte- og rapporteringsarbeid.
• Satse på forebyggende ungdomsarbeid.
• Utvide åpningstidene for helsestasjonen for ungdom.
• Styrke språkopplæringen til minoritetsspråklige barn og ungdom.
• Støtte tiltak for integrering av barn og unge.
• Styrke vedlikeholdet av skolene.
• Støtte opp om ordninger med leksehjelp på skolene.
• Ha nulltoleranse for mobbing og styrke kompetansen om mobbing i skolen.
• Etablere en kommunal handlingsplan mot mobbing.
• At det skal settes inn båser i skoledusjene.

ET trygt Lokalsamfunn
Å føle seg trygg er kanskje det viktigste grunnlaget for et godt liv. Om helsa svikter
skal du fortsatt være trygg på at du skal få den hjelpen du trenger. For Nesodden
Arbeiderparti er det viktig at innbyggerne på Nesodden skal ha et faglig forsvarlig og godt
helsetilbud. Trygghet handler også om mange aspekter ved livet vårt, og vi vil at kommunen
skal sette tryggheten i høysetet på alle områder fra veisikkerhet til et godt barnevern.
Arbeiderpartiet vil:
• Beholde den gode akuttberedskapen i form av Paramedic.
• Samarbeide med nabokommuner om det beste tilbudet for kommunal akutt døgnberedskap (KAD) og døgnlegevakt.
• Bygge flere omsorgsboliger og legge til rette for flere seniorboliger.
• Skaffe nok sykehjemsplasser i kommunen.
• Sikre gode kommunale tjenester til psykisk helsevern.
• Styrke det det psykiske helsetilbudet, med særlig vekt på ungdom.
• Ha faste psykologer i kommunen som jobber forebyggende og tverrfaglig
• Forbedre kommunens tilbud om behandling, omsorg og boliger til rusmisbrukere.
• Styrke kompetansen og bemanningen i det kommunale barnevernet.
• Arbeide for rusfrie fritidsklubber og reelle alternativer etablert av og for ungdom
• Sørge for at kommunen samarbeider med lokale aktører om gode og oppdaterte
beredskapsplaner og god kriseberedskap.
• Videreføre samarbeidet med Velforbundet for å få god kommunal veistandard på
flest mulig av dagens private veier.
• Arbeide for at veinettet i kommunen er trygt å ferdes på.
Begge foto: © Colourbox.com

Fremtidens Nesodden
Nesodden Arbeiderparti er opptatt av de unike kvalitetene i Nesodden-samfunnet
og hvordan vi skal videreutvikle den grønne, mangfoldige og moderne kommunen
vår. En historisk befolkningsvekst i hovedstadsområdet vil også påvirke Nesodden.
Dette krever planlegging og at vi styrer utviklingen, istedenfor å la den skje tilfeldig.
Arbeiderpartiet vil:
• Arbeide for en ny og trygg innfartsvei til Nesodden (fv156).
• Fremme en bærekraftig utvikling av Fagerstrand som nytt sentrum sør i kommunen,
med hurtigbåt til Oslo.
• Opprettholde grendestrukturen.
• Ha flere avganger med buss og båt, også i helgene.
• Arbeide for et utstrakt nett av gang- og sykkelstier langs hovedveiene.
• Bedre bussforbindelsene på tvers og ut av kommunen.
• Arbeide videre med å utbedre bredbånds- og mobildekningen på Nesodden
• Samarbeide med utbyggere for å bygge boliger for ulike livsfaser og behov.
• Ha en framtidsrettet avfalls- og resirkuleringsordning.
• Sørge for at det bygges energieffektive nybygg og legge til rette for at flere
fullfører klimatiltak på eksisterende bygg.
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Kultur, Idrett og Frivillighet
Kunst og kultur skaper samhold og stolthet. Et bredt og aktivt idrettsmiljø, og deltakelse
i frivillige organisasjoner for øvrig, er godt for den enkelte så vel som for samfunnet. Her
har Nesodden spesielt gode forutsetninger som bør utnyttes og bygges videre på. Alt
dette legger grunnlag for livskvalitet.
Arbeiderpartiet vil:
• Prioritere midler til kulturformål og bistå kulturnæringene.
• Styrke frivilligheten og samarbeidet mellom Nesodden kommune, frivillige
organisasjoner og de folkevalgte, blant annet ved å lage en lokal frivillighetsstrategi.
• Støtte kulturrådets arbeid
• Få inn mer kunst og kultur i barnehager og skoler.
• Arbeide for en sammenhengende kystkultursti på begge sider av halvøya.
• Støtte ungdomskulturen, blant annet gjennom Ungdommens Kulturmønstring og
musikkverkstedene.
• Oppgradere lokale scener og videreføre arbeidet med en storsal i tilknytning til
Tangenten.
• Legge til rette for tur- og ridestier.
• Ruste opp Jaerbanen med adkomst.
• Støtte opp om og videreutvikle Kulturisten.
• Innføre et kulturkort for ungdom under 20 år som gir rabatt på kulturarrangementer.
• Gjenoppbygge sandvolleybanen og se på andre muligheter for å bruke
Skoklefallsletta til friluftsaktiviteter.
• Avsette friområde for hunder på Nordre Nesodden.
• Bygge multisportsanlegg på Berger stadion.
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En velvillig kommune
Arbeiderpartiet vil at Nesodden skal være en « ja-kommune» hvor innbyggerne ønskes
velkommen, hvor gründere vil etablere seg og næringslivet og befolkningen opplever at
holdningen er «klart, dette kan vi løse». Det er avgjørende for kommunens utvikling at
innbyggerne og næringslivet møter en åpen, effektiv og forutsigbar servicekommune.
Arbeiderpartiet vil:
• Sikre en utvikling som skaper næringsliv og arbeidsplasser i grendene og dermed
redusere transportbehovet.
• Stimulere til næringsutvikling der vi har spesielle fortrinn, for eksempel
helse i tilknytning til Sunnaas sykehus og Rehabsenteret, og maritime næringer på
Svestad, Spro og Fagerstrand.
• Bidra til at kommunen er åpen og tilgjengelig og at innbyggerne har god tilgang på
kommunale tjenester.
• Støtte ungdomsinitiativ og legge til rette for ungt entrepenørskap.
• Stille krav om service og svartid fra kommunen til innbyggerne.
• Videreutvikle Nesoddparken.
• Stanse privatisering som svekker tjenestetilbudet eller arbeidstakeres rettigheter.
• Bekjempe sosial dumping.
• Få kommunen til å gå foran i å opprette lærlingplasser og lærekandidatplasser.
• Styrke kommunalt ansattes mulighet til etter- og videreutdanning.
• Utvide næringsområder og etablere nye, særlig på Fagerstrand.
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Nesodden – en del av verden
Nesodden Arbeiderparti er opptatt av at vi har ansvar for omgivelsene våre – også
utenfor kommunen. Vi er del av en større verden. En bærekraftig framtid krever at vi
fremmer grønne verdier, menneskeverd og mangfoldets verdier.

Arbeiderpartiet vil:
• At alle som kommer til Nesodden, uavhengig av bakgrunn, skal møte et inkluderende
lokalsamfunn.
• Støtte opp om vennskapssamarbeidet med Santa Tecla i El Salvador.
• Videreutvikle båndene til Erbil i kurdisk Irak.
• Videreutvikle Nesodden som Fair Trade-kommune gjennom etiske kommunale
innkjøp.
• Redusere kommunens klimautslipp med 40% innen 2020 og 60% innen 2030.
• Aktivt etterleve og videreutvikle kommunens planer for klima, miljø og biologisk
mangfold.
• Arbeide for å få flere busser til Nesodden med reduserte skadelige klimagassutslipp.
• Arbeide for båtanløp på Fagerstrand, og på sikt langs vest- og østsiden av Nesodden
for å redusere utslipp av klimagasser.
• Støtte forslag om en statlig finansieringsordning for kommunale klimakutt.

gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet
-- Flere skal kunne jobbe og drive næring på Nesodden
-- Ny og trygg innfartsvei til Nesodden
-- Trygghet når du trenger det:
Arbeiderpartiet er Paramedic-garantisten
-- Gi læreren tid til å være lærer, god støtte
og mindre byråkrati.
-- Ny båtsatsing
Halvtimesrute i helgene og hurtigbåt til Fagerstrand
-- Kommunen drives best i fellesskap.
Nei til privatisering av kommunale tjenester
-- Boliger for unge og eldre - både nord og sør i kommunen
-- Vi tar psykisk helse på alvor: Mer forebygging.
-- Ansvar for fremtiden - 40% klimakutt innen 2020
-- Trygge barn, mobbefri kommune – alle har et ansvar
-- Flere innfartsparkeringer for en lettere pendlerhverdag

Arbeiderpartiet.no

Lurer du på noe, har du innspill, eller vil du bidra i valgkampen? Ta kontakt!
Se nesodden.arbeiderparti.no eller følg Nesodden Arbeiderparti på Facebook.

