1. VERN AV MATJORD

Gjerdrum MDG vil:
- Alltid søke løsninger som kan redusere tap av matjord, der dette er en aktuell problemstilling.
- Ikke omdisponere mer dyrket mark, eller mark som enkelt kunne vært dyrket til boligformål
eller veiutbygging.
- Nedjustere kommunens vekstambisjoner bla. for å skape mindre press på jordbruksarealer til
boligutbygging.

2. KLIMA- OG MILJØARBEID

Gjerdrum MDG vil:
- Få på plass en god og offensiv klima- og miljøplan for Gjerdrum kommune.
- Innføre klimabudsjett og klimaregnskap som en del av kommunens styringsverktøy.
- Føre en offensiv politikk for å kutte i klimagassutslipp fra den offentlige innkjøpssektoren.
- Stille tøffere krav til utbyggere og være en pådriver for fossilfrie byggeplasser, krav til
solenergi i utbyggingsavtaler, miljøvennlige byggematerialer m.m.
- Fortsette å bevilge penger til solcelleanlegg på offentlige byggs takflater der dette er
egnet.
- Legge bedre til rette for myke trafikanter i den videre utviklingen av Ask sentrum og i
bygda for øvrig.
- Være pådrivere for at strekningen Ask – Kløfta kan bli et pilotprosjekt for Ruter når de vil
prøve selvkjørende busser på Øvre Romerike.
- Mase på større myndigheter om at vi trenger kollektivfelt fra Bråtesletta til Åsenhagen
før vi kan håndtere videre befolkningsvekst.
- Mase på større myndigheter om at vi ønsker oss gang- og sykkelvei fra Bråtesletta og
over kommunegrensen til Skedsmo.
- Gjennomføre målinger av luftkvalitet og støy i Ask sentrum.
- Arbeide for at 3. rullebane på Oslo Lufthavn ikke realiseres og at man så fort som mulig
slutter å bruke ressurser til å planlegge for dette.
- Få på plass en bedre søppeldunkordning i Ask sentrum og rette en innsats mot
holdningsskapende arbeid.
- Bringe temaet klima- og miljø sterkere inn i skolen.
- Sørge for at det også tilbys fullgode vegetariske alternativer der det tilbys mat i regi av
kommunen.
- Legge mere vekt på hensyn til biologisk mangfold, og dyreliv i arealforvaltningen.
- Si nei til all bygging på myr, og stanse all bruk av jord med torv i kommunal virksomhet.
-Sørge for at beplantning i regi av kommunen skal være bie- og innsektvennlig.
- Ha tydelig politikk på at utplanting av svartelistede arter ikke skal forekomme
- Sammen med idretten, søke etter alternativer til bruk av forurensende gummigranulat
på kunstgressbaner i kommunen.
- Fortsette å etterlyse en grønnere profil på pengene kommunen investerer i fond.

3. BYGDE- OG SENTRUMSUTVIKLING

4. BEFOLKNINGSVEKST. HVOR MYE?
Både Gjerdrum og naboene rundt oss er blant kommunene som for tiden vokser
raskest i landet. Vi mener at dagens vedtatte vekstambisjon, som i dag ligger på 2,5
% årlig vekst, er for høy og bør reduseres. Det finnes flere gode grunner til dette:
1. Gjerdrum har en lite fleksibel infrastruktur, når det gjelder transport. Mens andre
kommuner kan ha et mangfoldig veinett og jernbane - og kanskje til og med en
fremtid med T-bane - har vi kun bilveien, hovedsakelig fylkesvei 120, til å bære
transportbehovene våre. I tillegg har vi en større andel folk som reiser ut av
kommunen hver dag enn mange andre kommuner. Vi har allerede problemer med
kapasiteten, og det vil kreve svært mye av oss å holde frem med en bærekraftig
utvikling på dette området; En lavere vekst vil gi oss bedre muligheter for å håndtere
den kommende trafikkveksten på en god måte.
2. Det går litt for fort i svingene med utviklingen av Ask Sentrum. I skrivende stund er
det igangsatt prosjekter både på Skjønnhaugjordet, Askhøgda og på Vestvang
(byggetrinn 2), og vi risikerer at svært mange boliger plutselig kan komme opp
omtrent samtidig. Hva slags konsekvenser får dette for trafikken gjennom Ask
sentrum? Hvor stort press vil det legge på sentrale tjenester som barnehage, skole
og eldreomsorg? Kan det være at vi oppdager at noe ikke ble helt slik vi hadde sett
det for oss og at ting burde vært gjort annerledes i reguleringsprosessen? Med et
roligere tempo i utbyggingen rekker vi å høste erfaringer fra hvert enkelt byggeprosjekt før vi setter i gang med det neste, og kan skape et bedre Ask sentrum.
3. Jordbruket er viktig for Gjerdrum. Omtrent 30 % av vårt areal er dyrket mark, mens
landsgjennomsnittet bare er snaue 3 %. I en verden hvor matjord stadig raseres,
mens antall mennesker stadig øker er det en dårlig ide å fortsette nedbyggingen av
dyrket mark. Dessverre vet vi at ønsket om å bygge boliger har en tendens til å
”trumfe” vern av matjord; et lavere veksttempo vil legge mindre press på
jordbruksarealer og andre naturtyper vi ønsker å bevare mest mulig av.

- Aktivt begrense befolkningsveksten til maksimum 1 – 1,5 % årlig vekst, i tråd med
gjennomsnittlig vekst på landsbasis.

5. KULTUR, IDRETT- OG SKOLEPOLITIKK
Når vi i MDG ønsker å dreie fokuset bort fra et stadig økende forbruk og heller
arbeide for økt livskvalitet, spiller kulturlivet en sentral rolle. Kultur har en selvsagt
plass på offentlige budsjetter, samtidig som kulturlivet i stor grad må være fritt og
uavhengig. Også idretten må gis gode rammevilkår og vi ønsker å gi idretten mer
plass på Oppvekstjordet ved å skrinlegge ideen om å legge ny barneskole til
området.
En faktor som kan true det mangfoldige kulturlivet og til dels også idretten er at folk
stadig har mindre tid. Kulturliv og idrett trenger mennesker med overskudd av tid – tid
for å være bidragsytere så vel som for å være det nødvendige publikum. Miljøpartiet
De Grønnes visjon om kortere arbeidstid vil i så måte alene kunne gi et godt bidrag
både til kultur- og idrettssektoren. Se MDGs nasjonale program for mer om dette.
Barna representerer framtiden. Derfor er en god og trygg barndom for alle en sentral
målsetning for oss i Miljøpartiet De Grønne. Det er også viktig at skolen gir elevene
relevant ballast til det livet de skal møte som voksne. Selv om hovedansvaret ligger
hos barnas foresatte er det å oppdra og utdanne unge mennesker et ansvar for hele
samfunnet. Vi i De Grønne legger stor vekt på å gi barn og unge en forståelse av sin
rolle som verdensborger, å utvikle empati og medfølelse for andre mennesker og
kulturer, natur og dyr. Klarer vi å finne pengene til det vil vi gjerne gi skolesektoren
en skolefaglig rådgiver som bla. kan bistå i arbeidet med å bringe disse aspektene
tydeligere inn i skolen. Det kan bli et nyttig verktøy både i kampen mot mobbing og
mistrivsel og for bedre å implementere utdanning for bærekraftig utvikling.
Vi er selvsagt klar over at mange ikke er fornøyd med den fysiske forfatningen som
Gjerdrum barneskole er i. Vi kunne selv ønsket oss en ny skole, selv om det nå er
gjort viktige rehabiliteringstiltak som gjør at den gamle skolen kan brukes i enda noen
år. Vi i Gjerdrum MDG vil holde alle muligheter åpne for hvordan en ny og god skole
kan bli en realitet, men ønsker samtidig å være ærlige på at vi ikke ser det som
økonomisk realistisk at noen ny skole blir bygd med det aller første.

- Ta godt vare på skolestarterne og gi en mykest mulig overgang mellom barnehage
og skole.
- Løfte diskusjonen om mobilens plass i skolen og evt. innføre mobilfrie skoler.
- Fortsatt utvide bredden i bibliotekets utlånsprodukter til også å omfatte verktøy o.l.
- Finne penger til en skolefaglig rådgiver som bla. skal ha ansvar for å bedre
implementere utdanning for en bærekraftig utdanning i skolen.
- Fortsette prosessen, som nå er i gang, med å få på plass ny idrettshall på
Oppvekstjordet
- Ha som mål at alle med permanent sykehjemsplass skal få dette i egen kommune,
og forsterke kvaliteten i mattilbudet for de eldre.
-

6. VÅRE LISTEKANDIDATER
Gjerdrum MDG stiller til valg med en liste på ti personer. Kandidatene består av en
god blanding, både når det gjelder kjønn og akademisk/yrkesfaglig bakgrunn; noen
representerer den store gruppen av innflyttere, mens andre har bodd i Gjerdrum, mer
eller mindre, hele livet. Se gjerdrum.mdg.no for mer om kandidatene.

#1

#2

#3 JOAKIM KUNST (f.1984)
#4 UNA SANDUM (f.1980)
#5 VERONIKA EILERTSEN (f.1976)
#6 RUNE SKJEFSTAD (f. 1962)
#7 KATE M. HAAKONSEN (f. 1951)
#8 RENATE TOLLAN (f. 1993)
#9 JAN SKOOG (f. 1938)
#10 ODA K. KNUDSEN (f.1949)

VIL DU VITE MER?
Du kan lese mer om MDGs politikk i fylkesprogrammet for Akershus (akershus.mdg.no) og i
vårt nasjonale program for 2015-2019. (www.mdg.no)
Har du spørsmål eller synspunkter, ta gjerne kontakt med oss på gjerdrum@mdg.no eller
besøk vår hjemmeside: gjerdrum.mdg.no.
Lyst til å bli medlem av MDG? Meld deg inn på www.mdg.no/bli_medlem.

