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STOPPE BYGGING
av høye blokker

Vi vil forbedre

OMSORGSTJENESTENE

Vi vil bevare

LOKALE SKOLER
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VI VIL:
Styrke lokaldemokratiet
Forbedre omsorgstjenestene
Stoppe bygging av høye blokker
Ta vare på lokale skoler
Ikke øke bompengene

KJELLER FLYPLASS
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Lokaldemokrati
i Lillestrøm kommune

Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener. Vi opplever stadig at
innbyggerne i kommunen gis for lite og for sen informasjon om saker som er viktige for folk. Det er
dårlig kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne og det lyttes ikke til hva folk mener. Vår
viktigste oppgave er å forbedre lokaldemokratiet i kommunen. Det innebærer at befolkningen i sterkere
grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene før de fattes.
SENTRALE FØRINGER
blir til stadighet brukt som årsak til en
utvikling som befolkningen ikke ønsker.
Spesielt brukes dette som argument for den
ensidige byggingen av høye blokker i stedet for
en mer variert og spredt boligbygging. Folkets
Røst er det eneste partiet som ikke styres fra
sentralt hold. Vi mener at lokalpolitikerne må
basere sin politikk på det som er til beste for
innbyggerne i kommunen. Vi er til for inn
byggerne i Lillestrøm kommune.
KOMMUNEDELS-UTVALG
Folkets Røst mener det skal etableres lokale
politiske utvalg – kommune-delsutvalg, ref.
bl.a. vedtak om dette i Nye Ålesund kommune.
Det er i dag 105 kommunestyrerepresentanter
i de 3 kommunene, og etter sammenslåingen
vil det bli 55 r epresentanter. Det vil bli en enda
sterkere reduksjon i de politiske utvalgene.

Folkets Røst mener det
skal etableres lokale
politiske utvalg.

Vi mener det er uheldig for lokaldemokratiet
at antall aktive p
 olitikere reduseres så mye.
Ved å etablere kommune-delsutvalg vil det bli
flere politikere som vil representere de lokale
områdene i k ommunen. Utvalgene skal ha
uttalerett om lokale s aker før beslutninger fat
tes i kommunestyret. Lokale saker vil bl.a. være
arealplaner, reguleringsplaner, skoler, barne
hager, veier, kultur og idrett.

Fortell oss hva
du er opptatt av
Er du engasjert i ditt lokalmiljø.
Har du en sak du brenner for?
Fortell oss hva du er opptatt
av – vi ønsker å lytte til
innbyggernes meninger!

Forbedre omsorgstjenestene
Vi mener omsorgstjenester for alle som har et behov er kommunens viktigste
oppgave. Dessverre ligger både Skedsmo, Fet og Sørum langt nedpå lista for
eldreomsorgen ifølge K ommunebarometeret.

Forholdene må legges b
 edre
til rette for at eldre som ønsker
det, skal kunne bo hjemme
lengst mulig. Men, når b
 ehovet
for sykehjemsplass melder seg,
må det være kapasitet innen
kommunen, og langtidsplassene
skal være enerom.

Folkets Røst mener at
omsorgsarbeidet må
prioriteres høyere.

PLEIETRENGENDE BØR FÅ VELGE SELV
Eldre og andre pleietrengende som bor hjemme, vil føre til
vesentlig mer arbeid for de pårørende. Dette er en følge av at
den pleietrengende selv ønsker å bo hjemme lengst mulig eller
at det ikke er plass på sykehjem. Belastningen for de pårørende
kan bli så stor at de trenger avlastning. Derfor er det viktig å
ha kapasitet til korttidsopphold for pleietrengende. Vi er u
 enig
i at kommunen legger opp til at pårørende skal drive pleie i
hjemmet i stedet for at kommunen selv overtar pleien på et
sykehjem.
I tillegg til kommunalt eide omsorgsboliger bør k ommunen
organisere bygging av omsorgsboliger der beboerne gis
anledning til å eie sine boliger selv, evt. i form av borettslag.
Skedsmo kommune er dessverre på etterskudd med bygging
av både omsorgsboliger og sykehjem, og det foreligger ingen
analyse for framtidig behov og heller ingen plan for bygging av
nye plasser.
Folkets Røst har flere ganger foreslått at administrasjonen skulle
utarbeide en sak om kapasitetsbehov, men ikke fått flertall for
sine forslag. De eldre som har behov for det, må tilbys en plass
i sitt nærmiljø slik at de fortsatt kan føle nærhet til stedet og at
det blir kort vei for venner å komme på besøk.
Eldreomsorgen er nå basert på at eldre skal kunne bo lenger
hjemme ved at hjemmetjenestene styrkes og det er vi positive
til. Imidlertid ser vi dessverre at dette drives så langt at p
 ersoner
som åpenbart har behov for heldøgnsomsorg ikke får tilbud.
Det brukes for mye deltid i hjemmetjenesten, og det fører til
at b
 rukerne får stadig nye personer å forholde seg til. Det må
derfor ansettes flere i full stilling.

Nei

til bygging
meningeR
av høyblokker
RomeRikes Blad

Onsdag 11. mai 2016

rbrev på rb.no/meninger

Nei til bygging av høyblokker har helt siden
starten av partiet vært en meget viktig sak. Vi får
spørsmål om hva vi har fått til på dette området.
Ikke så mye siden de andre partiene har stemt
for de forslagene som utbyggerne har kommet
med. Imidlertid har vi helt fra starten av støttet
aksjonsgruppa for Strømmen øst, og det er nå
avklart at mesteparten av området forblir villa
område i stedet for høyblokker. I siste kommune
styre før ferien fremmet vi forslag om å bevare
småhusene i de 3 kvartalene bak kirka, men fikk
bare støtte fra SP og PP.
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FoR høyT: Utbygger har foreslått inntil 19 etasjer. Teknisk hovedutvalg ga aksept for 15. Det er altfor høyt, og det kan se
illusTRasjon: oBos
ut til at utbygger ved å foreslå mange nok etasjer, får godkjent en ny høyderekord.

BoligeR og BlokkeR

Det bygges for høyt og tett
Nå kan vi se hvor dominerende de nye byggene i
Lillestrøm Syd blir.

Det er en koloss med høye blokker
og et hotell på 12 etasjer som står altfor tett og vil ha negativ innvirkning
på Lillestrøms utseende. Det blir minimalt med åpne rom og grønne lunger. De som bor i blokkene bak får sin
livskvalitet vesentlig redusert. De
kjøpte leilighet i den tro at kommunen ville forholde seg til normen på
4+1 etasje, det har den definitivt ikke
gjort. Folkets Røst mener kommunen i for stor grad tar hensyn til utbyggerne i stedet for innbyggerne.

Tar i for å sette rekord?
Kommunen har de senere årene godtatt stadig høyere blokker, og den
tidligere vedtatte normen later til å
være lagt helt til side.
For Meieritomta har utbygger foreslått inntil 19 etasjer. I Teknisk hovedutvalg i april ble det gitt aksept
for 15. Det er altfor høyt, og det kan
se ut til at utbygger ved å foreslå
mange nok etasjer, vil få godkjent en
ny høyderekord.
I 2015 ble boligområdene Strøm-

men øst, Nesaområdet og Depotgata-Strandpromenaden omregulert til
sentrumsbebyggelse med blokker
basert på sanering av småhusbebyggelsen. I disse områdene har mange
av beboerne har klaget på vedtaket.
Så langt har bare innbyggerne på
Nesa har fått godkjent sine klager
fordi kommunen har gjort feil i saksbehandlingen. Området tilbakeføres
til småhusbebyggelse – hvor lenge?

Får ikke gjøre endringer
Det påpekes fra kommunen at beboerne i de omregulerte områdene står
fritt i om de vil bli boende eller selge.
Imidlertid fratas de anledning til å
gjøre bygningsmessige endringer i
påvente av oppkjøp og blokkbebyggelse. Folkets Røst er helt imot å sanere velfungerende boligområder.
Folkets Røst stiller seg positiv til at
det bygges blokker på ledige tomter
der blokkene ikke vil ha nevneverdig
negativ innvirkning på bomiljøet for
dem som bor i naboområdet.
Det er nå et stort antall boliger som
bygges eller forventes snart igangsatt
i Lillestrøm syd, Engebret Promenade, Kvartal 33, Funkisbyen, Meieritomta i Lillestrøm og Bankbygget,

Parkodden, Bråtejordet og Strømmen Verksted på Strømmen.
Uansett ønsker og tiltak for å få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt,
vil de nye boligene også føre til økt
biltrafikk. Dette vil ytterligere forsterke de åpenbare problemene vi
har for trafikkavvikling og luftforurensning som følge av den økte biltrafikken. I tillegg fører den sterke
befolkningsveksten til kapasitetsproblemer for skoler og sykehjem.
Det finnes, så vidt vi vet, ingen planer for hvordan vi skal unngå en vesentlig forverring de neste årene. Vi
synes dette er en feil politikk.
Ordfører Ole Jacob Flæten argumenterer med at det er naturgitt at
befolkningen i Skedsmo vil måtte
øke kraftig de kommende årene. Folkets Røst mener det må være opp til
kommunen
gjennom
sin
arealplanlegging å bestemme hvor mange
boliger og blokker som skal
Tore Berg
bygges i SkedsGruppeleder
mo.
Folkets Røst
Skedsmo

■ 10 åR siden

Venstre til å kjenne igjen

Variert boligbygging

Helgens landsmøte i Venstre
gjenvalgte som ventet Lars
Sponheim. En optimistisk
partileder er åpenbart glad for at
partiet slipper å sitte med
regjeringsansvar. I nesten sju av
Sponheims ti år som partileder
har partiet maktet det kunststykke å delta i to regjeringer. I

opposisjon kan partiet i langt
sterkere grad rendyrke seg som et
sosialliberalt parti. Landsmøtet
går da også mot innstramninger i
innvandringspolitikken, spesielt
forslaget om å innføre aldersgrense for gjenforening med
utenlandsk ektefelle.
leder, mai 2006

Folkets Røst mener at det må legges til rette for variert boligbygging rundt om i Lillestrøm
kommune med bygging av rekkehus, lavblokker og eneboliger.

Flertallet i Skedsmo har forsvart sin boligpolitikk med at den er iht. s entrale føringer. Vi
mener at politikerne i L
 illestrøm kommune i framtida må b
 asere sin boligpolitikk på det
som er best for innbyggerne i kommunen.

FLERTALLET GODKJENNER BYGGING AV BLOKKER
I STADIG NYE OMRÅDER
Det er dessverre grunn til å frykte at det
politiske flertallet vil fortsette sin e kspansive
befolkningspolitikk ved å tillate bygging av
blokker i stadig nye områder. Nylig ble det,
mot vår stemme, besluttet å bygge høye
blokker på Skjettentoppen som ligger utenfor
definert område for sentrumsbebyggelse. Dette
viser at flertallet vil kunne gå inn for å bygge
høye blokker hvor som helst i kommunen –
basert på forslag fra en utbygger.
Normen for byggehøyde i definerte sentrums
områder skal være 4 - 6 etg. Vi mener at
politikerne skal forholde seg til den normen
som de selv har vedtatt.
STOR SJENANSE
Det bygges for tett, og det er for lite arealer
mellom blokkene. Mye av den blokkbyggingen
som har funnet sted, har ført til stor sjenanse
for eksisterende naboer som har mistet utsikt,
sol og lys. Meierigården på Lillestrøm skal nå
bygges ut med 19 etasjer – fryktelig!
HELT UENIGE
Vi er helt uenige i at velfungerende enebolig
områder skal raseres for bygging av høye
blokker. Det er viktig å ta vare på de gode bo
miljøene vi har i kommunen. Hensynet til inn
byggerne må veie tyngre enn til utbyggerne.
Det er nok av aktuelle områder for u
 tbygging
uten å gå til angrep på eplehagene.
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Vi vil ta vare på
LOKALE SKOLER

Folkets Røst
vil stemme mot ned
leggelse av skoler.

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolestrukturen i Lillestrøm kommune der det går fram at så mye som 5 skoler kan bli nedlagt, hvorav
3 i Sørum. Folkets Røst vil stemme mot nedleggelse av skoler.
FUNDAMENTET I LOKALMILJØENE
Skolene er selve fundamentet i lokalmiljøene
ved at de har en stor sosial funksjon for
innbyggerne. På skolen møter barna i nærom
rådet hverandre hver dag med læring og lek.
Her oppleves trygge og oversiktlige forhold og
det reduserer risikoen for fremmedgjøring og
mobbing. Foreldrene vil kunne ha god kontakt
med skolen og med hverandre. Skolelokalene
vil kunne benyttes til forskjellige lokale aktivi

teter. Store sentraliserte skoler fører til frem
medgjøring og øker risikoen for mobbing. Det
medfører økt reising ved bruk av skolebusser
og personbiler.
BOMILJØ
Vi mener det er viktig at kommunen sikrer
gode bomiljøer. Det skal være lokale s koler,
barnehager og sykehjem. Utgiftene til skoler,
barnehager og omsorgsplasser består hoved

sakelig av lønnsutgifter og de blir ikke særlig
lavere ved sentralisering. Ved sentralisering vil
det bli vesentlig mer reising.
Gjennomgangstrafikk må om mulig unngås,
det må legges fartsdumper for å sikre lav
hastighet og det må være sikre skoleveier.
Det skal være kort vei til skoler, barnehager,
idrettsplasser og svømmehaller.

Vi sier NEI til mer bompenger
Vi mener bruken av bompenger er gått for langt, og derfor sier vi
nei til mer bompenger – nok er nok!
VI BETALER STADIG MER BOMPENGER
Folk på Romerike betaler stadig mer bompenger, men
pengene går dessverre til bygging av ny E-18 til Asker og ny
T-bane til Fornebu. Bompengene burde brukes til å b
 ygge
ut veinettet hos oss. Dette gjelder spesielt veinettet rundt
Lillestrøm, en løsning av trafikkproblemene på Skedsmokorset
og en ny Nordbyvei for å avlaste Skjetten. Det er for trangt
på togene. Vy/NSB må øke kapasiteten ved å sette opp flere
avganger.
Det politiske flertallet har ikke vært aktive nok til å presse på
overfor Fylket for å løse våre behov. Det later til at de lener seg
tilbake i stolen og håper på at det skal bygges en T-bane en
gang i framtida. De burde ha presset Fylket ved å si at det ikke
vil bli bygd flere blokker før det foreligger forpliktende planer
for å løse våre trafikale problemer.
JA TIL BILEN
Mange av oss har behov for å kjøre bil til jobb, barnehager,
butikker, trening, idrettsarrangementer, møter, sosiale aktivi
teter og ferie. Mange reiser foregår kollektivt, men på Rome
rike er kollektivtilbudet fortsatt så begrenset at mange reiser
må foretas med bil hvis man skal få tiden til å strekke til. Det
er anbefalt å sykle og det er fint, men det passer ikke for alle,
spesielt ikke vinterstid.
Vi kan glede oss over at bilens forurensning er vesentlig redu
sert de senere år som følge av flere elbiler og at utslippene fra
bensin- og dieselbilene er redusert. I løpet av noen år vil trolig
hele bilparken være miljøvennlig.
For å redusere bilbruken har det politiske flertallet bestemt at
90 % av boligene skal være høye blokker nær t ogstasjonene
i Lillestrøm og Strømmen, og at en stor andel av boligene
ikke skal ha parkeringsplass. Vi er helt uenig i dette og m
 ener

det må legges opp til å bygge varierte boliger rundt om i kommunen.
Det må også tillates flere parkeringsplasser i områder med blokker slik at
innbyggerne gis anledning til å bruke bil.

Vi sier NEI til eiendomsskatt
Folkets Røst vil avvikle eiendomsskatten da
vi mener dette er en usosial skatt som rammer
innbyggerne uavhengig av betalingsevne.
Eiendomsskatten er økt betydelig, og langt
mer enn den generelle prisstigningen, fordi
boligprisene har økt som følge av at mange
vil bosette seg i kommunen. Vi mener det er
feil å øke skatten lik prisstigningen for boliger.
Skatten skal gå til dekning av kommunens
utgifter og de stiger heldigvis ikke i takt med
boligprisene.
En avvikling av skatten vil være til fordel for
innbyggerne og føre til at kommunen blir mer
attraktiv for næringsvirksomhet. Rælingen
og Ullensaker har ikke eiendomsskatt og
Lørenskog har ikke skatt på boliger.
Skatten kan avvikles uten at t jenestetilbudet
blir redusert. Flertallspartiene hevder at
eiendomsskatt er viktig for å kunne gi et bedre
tilbud til barn og unge. Dette er helt feil.
Ifølge en rapport fra Romerike Revisjon ville
Skedsmo kommune hatt årlige overskudd på
minst 1,75 % av inntektene, som er målset
tingen, uten bruk av eiendomsskatt, og uten
reduksjon av tjenestetilbudet.
Vi forventer at sammenslåingen av de tre
kommunene vil gi effektiviseringsgevinster
som fører til at heller ikke Lillestrøm
kommune vil ha behov for eiendomsskatt.

Bevare Kjeller Flyplass

Kjeller Flyplass har en viktig historisk betyd
ning. Det første flyet kom til Kjeller så tidlig
som i 1912 og før krigen ble det bygget mer
enn 100 fly på Kjeller.
Tyskerne ødela all infrastruktur for fly
produksjon og den ble aldri tatt opp igjen.
Kjeller Flyhistoriske Forening har tatt
vare på veteranflyene, som er blitt bygget
opp igjen og vedlikeholdt.
NEDRE ROMERIKE FLYKLUBB
Nedre Romerike Flyklubb holder til på
Kjeller. Dette er Norges største småfly
klubb med over 600 medlemmer.
Hvert år arrangeres Flydagen med ca.
15.000 besøkende, i år var det 17.000.
Dette er en stor folkefest basert på utstilte
fly på bakken og fly i lufta.
I tillegg til å bevare flymiljøet vil det på
Kjeller være store områder til næringsut
vikling og boliger, samt park langs Nitelva.

1. kandidat
Folkets Røst er et blokkuavhengig parti
som stiller til valg i Lillestrøm kommune.
Vi er det 4. største partiet i Skedsmo med
5,2 % av stemmene, og er representert
i kommunestyret, formannskapet, hoved
utvalg for helse og sosial og i kontroll
utvalget.
VÅRE VIKTIGSTE SAKER
Styrke lokaldemokratiet. Politikerne må
ta mer hensyn til hva innbyggerne i
Lillestrøm kommune mener. Vi fore
slår at det skal etableres lokale politiske
utvalg for behandling av lokale saker før
de kommer opp i kommunestyret.
Forbedre omsorgstjenestene. Gode om
sorgstjenester til alle som har behov er
kommunens viktigste oppgave. Det må
utredes behov for framtidige sykehjem
og omsorgsplasser.
Stoppe bygging av høye blokker. Vi går mot
riving av boliger for å få bygget høye
blokker. Politikerne må ta mer hensyn
til innbyggerne enn til utbyggerne. Det
må være en variert boligbygging med
eneboliger, rekkehus og lavblokker.
Bevare lokale skoler. Skolene er selve
fundamentet i lokalmiljøene ved at
de har en stor sosial funksjon for inn
byggerne. Lokale skoler fører til trygge
og oversiktlige forhold.
Ikke øke bompengene. Folkets Røst mener
bruken av bompenger er gått for langt,
og derfor sier vi nei til mer bompenger
- nok er nok.
Avvikle eiendomsskatten. Vi vil avvikle
eiendomsskatten fordi den er en
usosial skatt som rammer innbyggerne
uavhengig av betalingsevne.

Tore Berg er ordførerkanditaten til Folkets Røst. Tore overtok som
leder av partiet for 4 år siden etter tidligere leder Bjørn Ødegaard,
og han har sittet i kommunestyret og formannskapet i denne valg
perioden. Han bor på Strømmen.
Tore er utdannet siviløkonom og har hatt mange lederjobber
i næringslivet, sist som finansdirektør i Oslo Sporveier.
Tore mener det er viktig at Folkets Røst ikke er bundet til en
landsdekkende organisasjon, men står fritt til å arbeide for de sakene som er viktig for
innbyggerne i kommunen. Han har spesielt fokus på sakene lokaldemokrati, boligbygging,
trafikkforhold og eldreomsorg.

2. kandidat

3. kandidat

4. kandidat

Arild Amundsen, 71 år
Bosted: Strømmen

Elin Fredrikke Garcia,
Frida Ødegaard Aas,
42 år. Bosted: Lillestrøm 24 år. Bosted: Fetsund

5. kandidat
Pål Kristiansen,
59 år. Bosted: Lillestrøm

Valgliste

6. kandidat
Lena Kjøhl, 51 år
Bosted: Lillestrøm

7 Henrik Syvertsen 50 år Strømmen
8 Hanne Guro Garder 60 år Skjetten
9 Jan Mathisen 59 år Skedsmokorset
10 Gunnar Harald Bergedal 76 år Skedsmokorset
11 Britt Johansen 55 år Strømmen
12 Sigbjørn Stalleland 43 år Strømmen
13 Anne-Lise Brubakk Amundsen 68 år Strømmen
14 Manoucher Ghassemi 62 år Fetsund
15 Renate Amundsen Ellingsen 42 år Frogner
16 Arne Westvang 72 år Lillestrøm
17 Inger Bergedal 74 år Skedsmokorset
18 Egil Finckenhagen Folden 83 år Lillestrøm
19 Vibeke Alnes 48 år Lillestrøm
20 Brede Andreassen 75 år Fetsund

21 Karin Seljetun Ruud 80 år Strømmen
22 Reidar Mo 76 år Skedsmokorset
23 Ingrid Fjelldal 73 år Skedsmokorset
24 Trond Vegar Hauge 43 år Frogner
25 Wenche Slydal 66 år Lillestrøm
26 Jan Willy Mannerud 75 år Lillestrøm
27 Jorunn Lilleby 73 år Strømmen
28 Terje Martinsen 53 år Lillestrøm
29 Viggo Thoresen 73 år Strømmen
30 Berit Helene Lekvold 80 år Kjeller
31 Ingrid Njølstad 81 år Fetsund
32 Aase Mannerud 72 år Lillestrøm

Følg oss på facebook:
facebook.com/
FolketsRostSkedsmo/

Ta gjerne kontakt med 				
vår partileder
908 65 493
tore.aa.berg@gmail.com

Du kan lese mer om vår politikk ved å gå inn på vår hjemmeside:
folkets-rost.no

