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Ås skal være klimanøytral innen 2030
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Innføre et klimabudsjett med forpliktende utslippsreduksjoner og
tiltak.
Styrke kollektivtilbudet mellom ulike deler av kommunen, inkludert
Kroer, Ås sentrum og Vinterbro.
Etablere sykkelhotell og tyverisikre sykkelplasser
Etablere egne traseer forbeholdt syklister.
Jobbe for bestillingstransport og bilkollektiv.

Forbruket vårt skal ikke belaste miljøet
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•
•

Styrk samarbeide med NMBU!
Mindre avfall, mer kildesorteringen og gjenbruk!
Etablere en gjenbruksbutikk i samarbeid med Follo REN.
Legge til rette for utdeling av utgått mat.
Kommunens kantiner og kjøkken skal ha minst tjue prosent økologisk mat.
Gratis økologisk melk og frukt på skolene.

Miljøvennlig arealutvikling
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Et sterkt jordvern i hele kommunen.
Beskytte viktige lokaliteter for biologisk mangfold.
Grønne tak og pollineringsvennlig beplantning.
Sikre markaområder, viltkorridorer og jordbrukslandskap.
Sikre at det er et godt kollektivtilbud der vi bygger nye boliger

Trivelige bosteder - sterke jordbrukslandskap - nærhet til skogen
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Kommunens grønne preg.
At offentlige arealer og friluftsområder er tilgjengelige og blir brukt.
Urbant landbruk i samarbeid med grunneiere og lokalsamfunnet.
Nyttevekster på offentlige arealer nær sentrum.
Natur-, kultur og friluftsopplevelser med utgangspunkt i Breivoll.

For de mange, ikke for de få!
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•

En ombudsperson som skal sikre rettighetene til innbyggere i kommunen.
Målretta tiltak mot barn i lavinntektsfamilier som bla sommerjobber, frikort og gratis utleie av utstyr.
Flere kommunale boliger forbeholdt familier i eksisterende boligområder.
En sosial boligpolitikk og en bostøtte som sikrer gode boforhold for
alle.

Alle skal ha rett til et godt helsetilbud
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Alle elever og studenter skal ha oppleve god støtte fra tilgjengelige
helsesykepleiere.
Tett og helhetlig oppfølging av rusavhengige
Prøveordning med gratis tannlege for personer og familier med lav
inntekt.
En styrket akuttpsykiatrisk legevakt.
Krisesentrene skal være gratis!

En human og verdig eldreomsorg
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Prioritere livskvalitet og verdighet framfor snevre effektivitetsmål.
Nok ansatte i eldreomsorgen nå!
Rett til enerom på sykehjem. Forser utbyggingen av Moer sykehjem.
Et fast team som følger opp den enkelte i hjemmetjenesten.
Dyreassistert omsorg, sang og musikkterapi.
Ta i bruk ny teknologi for å gi eldre og syke et tilpasset og trygt helsetilbud.

Aktivt liv og trivsel for eldre
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•

Etablering av sosiale boligkompleks for eldre.
Ivareta tilbudet på seniorsentrene. Daglig leder av seniorsentre skal
lønnes av kommunen.
Gratis leie av kommunens lokaler for foreninger som gjør en innsats
for eldre.
Offentlige steder skal bli godt tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede.

Vi skal være kunstnerbygda i Follo
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Ja til mer kulturskole på alle skoler og i hele kommunen!
Ungdomsklubbene må sikres støtte for å utvikle seg.
Samarbeide med NMBU om en landskaps-, natur- og skulptursti
mellom Ås og NMBU.
Felles lokaler som samler frivilligheten. Bevar D6!
Legge til rette for gatekunst og en skatepark.

En grønnere og aktiv hverdag for alle
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Aktiviteter som fremmer lokal aktivitet og engasjement.
Sikre flerbruk ved bygging og forvaltning av kommunale anlegg.
Fremme friluftsliv og folkehelseaktivitet i alle plan- og 		
utbyggingssaker.
Sikre lekeområder, friluftsområder samt sti- og løypenett.
Styrke svømmeundervisningen - ja til en svømmehall også i 		
Ås sentrum!

Regionens beste arbeidsvilkår for våre
ansatte
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

En sunn kommuneøkonomi og en forsvarlig bemanning- ja til eiendomsskatt på bolig!
Nei til privatisering og ufrivillig deltid!
En prøveordning for 6-timers arbeidsdag.
Tydeligere sosiale og miljømessige krav til tilbydere i anbudsprosesser.
Minst tre lærlinger per 1000 innbyggere.

Et innovativt, lokalt og grønt næringsliv
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Felles kontorlandskap for gründere og etablerere.
Jevnlige møter med NMBU for å samarbeidet om det grønne skiftet.
Styrket grønn nærings- og landbrukspolitikk. Satsinga skal forankres
i et hovedutvalg.
Mer lokal handel ved å etablere flere lokale møteplasser.
Torgmarked der mat selges direkte fra lokale produsenter.

En trygg og god barnehage
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Barnehager der folk bor, med ulik størrelse og verdisyn.
Et løpende barnehageopptak gjennom året.
Utvidet mattilbud.
Kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold- både i
barnehage og skole.
Å beholde barnehagen som en arena for lek og opplevelse med
natur og kultur- nei til Ipad!

Gode skoler der folk bor
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Gode nærskoler med gang- og sykkelavstand for flest mulig.
Forsøk med gratis frokost på ungdomsskolen.
Læreren ved å sikre en sunn økonomi og fjerne unødvendig testing
og målehysteri.
Utvikle innholdet på SFO, sammen med idretten, kulturskolen og
andre frivillige organisasjoner.
Uteskole som en del av den pedagogiske plattformen.

Inkluder studentene!
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

En egen sak for å styrke kommunen som vertskommune for studenter.
Studenttingsleder lærer opp de folkevalgte etter valg og presenterer
studentpolitikken i formannskapet årlig.
Utvide studentrabatten på arrangementer i regi av kommunen.
Tilrettelegge for utbygging av flere studentboliger.
Ivareta behov for sosial og helsemessig oppfølging.

Ås skal være best på mangfold og
integrering
Ås SV vil ta kampen for:
•
•
•
•
•

Støtte kulturskolens satsing for kulturelt mangfold.
Støtte lag og foreninger som bidrar til god integrering.
Styrke tilbudet om språk-kafé i regi av bibliotekene.
Rekruttere flere ungdom og kvinner med flerkulturell bakgrunn
Styrke kompetansen til verneombud og tillitsvalgte for å avdekke
rasisme og trakassering.

”All utvikling må skje med respekt for 		
framtidas generasjoner, naturmiljøet og vern
av verdifull jordbruksjord”.

Toppkandidatene i Ås SV
Dag H Nestegard, 51 år
Dag er SVs ordførerkandidat. Han bor på Rustad. Han er forfatter, og jobber med kommunikasjon i Bane NOR. Han har en mastergrad i
litteratur, og var i mange år journalist i NRK der
han jobbet med politikk, og utenriksjournalistikk. Dag har også vært informasjonssjef i Redd
Barna, og redaktør i bokbransjen. Dag har små
og store barn, og er særlig opptatt av klima og
rettferdighet. Han vil ta kampen for et samfunn
med små forskjeller, og håper på et sterkere
samarbeid på tvers av partigrensene til beste
for innbyggerne i Ås.
Knut Merox Iversen, 45 år
Knut bor på Nordby på Vinterbro. Han er tidligere datatekniker, men nå ufør. Han har vært
styreleder i Ås SV siden 2016. Han har også sittet i fylkesstyret i Akershus SV, hvor han jobbet
tett med alle lokallagene i Akershus. Knut har
bred erfaring med hvordan det er å være blant
de med lavest inntekt i kommunen. Han har
også god kjennskap til eldre og pleietrengende,
og er brennende opptatt av ungdom, rettferdighet og faste ansettelser. Knut vil jobbe for
å finne gode løsninger sammen med de andre
partiene slik at Ås fortsatt vil være den flotte
kommunen å bo i.

Kristine Lien Skog, 45 år
Kristine bor på Rustad og har vært SVs gruppeleder i inneværende kommunestyreperiode.
Hun er naturforvalter, og avslutter en doktorgrad om jordvern på NMBU. Hun er nå ansvarlig for seksjonen som jobber med miljøutredninger i Multiconsult. Hun har flere år bak
seg som styreleder i Ås SV, og som tillitsvalgt
og medlem i ulike styrer og utvalg, deriblant
på NMBU. Kristine er en uredd og engasjert
person som brenner for miljø- og rettferdighet. Hun vil ta kampen for mer solidariske og
miljøvennlige valg i Ås, samt sterkere involvering av innbyggerne i viktige politiske saker for
framtida vår.
Hege Opedal, 49 år
Hege er oppvekst i Ås, har tre barn og jobber
med medieovervåking. Hun har bred politisk
erfaring, bla som gruppeleder i forrige periode
og styreleder for Ås SV i flere år. Heges fanesaker er miljø, kultur, rettferdighet og likestilling.
Hun brenner for å etablere et frivillighets-hus
som kan romme ulike foreninger, aktiviteter og
tiltak. Et hus for alle, med kultur, kunst, lokal
musikk, mat og drikke. Et hus som fremmer aktivitet og integrering og motarbeider ensomhet
og utenforskap. Akkurat slik som hele resten
kommunen bør være.

Tuva Todnem Lund,23 år
Tuva er lektorstudent på NMBU, og flyttet fra
Vestfold til Ås for tre år siden. Hun ble fort glad
i Ås kommune, og har engasjert seg som styremedlem i Ås SV. Hun har vært aktiv i organisasjoner som Changemaker, Natur og Ungdom og
Røde Kors. I dag er hun aktiv på Samfunnet og i
Studenttinget. Tuva brenner for klima, miljø og
rettferdighet Hun vil kjempe for at kommunen
blir enda bedre for studentene, og vil gjennom
sitt lærerutdanning få spesielt god kjennskap til
skolefeltet i kommunen.

Marcus Oterholm,19 år
Marcus er 19 år, og født og oppvokst på Vinterbro. Han er for tiden lærling i Institusjonskokkfaget i Oslo, og tar fagbrevet i slutten av
august. Han er opptatt av rettferdighet, helse
og omsorg, oppvekst og miljø - både globalt og
lokalt! Han er også opptatt av at hele Ås kommune skal stå sterkt sammen og at vi må bygge
tettere bånd mellom Ås og Nordby.
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