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En god
barndom
varer
livet ut

Sammen for et varmere samfunn

Thomas Sørlien
1. kandidat Alder: 47 år Yrke: Rådgiver 2 barn, samboer

Ei varmere bygd

Mitt

Vi vil at Hurdal skal være bygda med
det store hjertet – varm, menneskelig og
inkluderende. Hurdal skal være ei god
bygd for barn å vokse opp i.
Hurdal skal være ei trygg bygd som gir
muligheter og opplevelser – der ulike
mennesker kan utnytte sitt potensial.

brenner for:

• Innbyggerne i Hurdal
• Kommunal drift og utvikling
• Næring og boligutvikling
• Landbruksutvikling og vern av
matjord

Hurdal skal være ei bygd som stiller opp
for dem som trenger samfunnets støtte.
Sammen lager vi ei varm bygd med plass
til alle!
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Hanne Christin
Maagerud
2. kandidat
Yrke: Hjelpepleier
Alder: 57 år
4 barn, gift

Helse og omsorg
for alle i Hurdal

Mitt

Skal Hurdal være bygda med det store hjertet,
må vi sørge for et velfungerende sikkerhetsnett
for enkeltmennesker. Folk flest skal kjenne
seg trygge på at kommunens helse- og
omsorgstilbud gir god hjelp når man trenger
det.

brenner for:

• En god og verdig eldreomsorg
• Gode levekår for liten og stor
• Forebyggende arbeid

John Petter
Stangeland
3. kandidat
Yrke: Rektor Hurdal Verk folkehøgskole
Alder: 61 år
4 barn, gift

Hjerterom for barn og familier
Vi ønsker at barn skal få gode oppvekstsvilkår
i Hurdal. Dette forutsetter et godt tverrfaglig
samarbeid mellom kommunale tjenester
som barnehage, grunnskole, barnevern og
helsefunksjoner.
Men det handler også om fritidsaktiviteter og
familienes kår.

Mitt

brenner for:

• God samhandling mellom bygda og
private institusjoner som Hurdal Verk
• Trygghet for at kommunen har tilbud til
innbyggerne gjennom hele livsløpet, slik som
barnehage, skole, sykehjem m.m.
• Bevare kommunens egenart som en
kommune med flere fortettede boområder
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Helse og omsorg
for alle i Hurdal

• Vi vil at eldre på sykehjem skal få tilbud om
minst en time aktivitet hver dag, lagt opp etter
egne interesser og ønsker.

• Vi vil sikre fritt brukervalg for individuelle
hjelpetiltak for alle eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
• Vi vil legge til rette for at folk kan ta ansvar
for sin egen helse gjennom en sunn livsstil,
samtidig som vi sikrer nødvendig helsehjelp til
alle som trenger det.
• Vi vil at Hurdal skal ha nok kvalifiserte
hjemmesykepleiere, hjemmehjelpere, ergo- og
fysioterapeuter.
• Vi vil prioritere kvalifisert og tilstrekkelig
bemanning til å dekke fysiske, psykiske og
åndelige behov.

•

Vi vil opprettholde og forsterke dagsenteret.

• Vi vil ha økt grunnbemanningen i
helsevesenet.
•

Vi vil styrke det rusforebyggende arbeidet.

• Vi vil legge til rette for at flest mulig
får heltidsstillinger, slik at eldre får færre
mennesker å forholde seg til.
• Vi vil tilby god svangerskapsoppfølging og
gi lavterskeltilbud for småbarnsforeldre.
• Vi vil sikre en god skolehelsetjeneste som
også ivaretar elevenes psykiske helse.

• Vi vil videreutvikle demensomsorgen
med egen koordinator slik at man kan bo
hjemme med demens og få kompetent støtte,
veiledning og hjelp.
• Vi vil sikre god avlastning og støtte til
pårørende.
• Vi vil sikre rask behandling av søknader om
plass på omsorgsboliger eller sykehjem, og
sørge for rask behandling av klagesaker.

• Vi vil tilby en kvalifisert koordinator for
barn og voksne med ulike diagnoser slik at
alle kan sikres tilgang til gode hjelpetilbud,
eksempelvis innen demens, psykiatri og rus.
• Vi støtter etablering av frivilligsentralen
og verdsetter frivillig innsats som helse
fremmende og forebyggende tiltak.

Barn og unge
• Vi vil tilby trygge barnehager i Hurdal, der
det er nok kvalifisert personale og opptak to
ganger i året.
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• Vi vil at skolen skal ha høy kvalitet med
fagutdannede lærere. Det bør vektlegges
godt tverrfaglig samarbeid mellom skolen,
PPT, barnevern og skolehelsetjenesten.
• Det må tilbys en trygg overgang fra
barnehage til skole og gis tidlig innsats der
det er spesielle behov.
• Vi vil tilby et fleksibelt SFO-tilbud, tilpasset
foreldrenes behov.
• Vi vil gi skolen nok ressurser slik at elevene
kan tilbys et trygt og positivt læringsmiljø
uten mobbing. Skolen må få mulighet til å gi
elevene positive verdier gjennom praktiske
oppgaver.
• Vi støtter en utbygging av Hurdal skole og
kultursenter som også inneholder basseng/
svømmehall.
•

Vi vil at alle elever skal ha trygg skolevei.

må verdsettes og vektlegges i kommunens
plandokumenter.

Miljø og næringsutvikling
• Vi vil at Hurdal skal være ei bygd der det er
attraktivt å etablere seg som småbarnsfamilie.
• Vi vil prioritere tiltak som legger vekt på
grønne holdninger. Holdninger må følges av
konkrete handlinger.
• Vi vil påvirke for å stanse utbygging av 3.
rullebane.
Vi vil at FNs bærekraftmål må være
grunnlaget for kommunens videre planarbeid.
Vi ønsker en årlig rapport som dokumenterer
kommunens klimaarbeid.
• Vi vil skape liv i bygda og tillate spredt
boligbygging i enkelte områder.

• Vi vil styrke det forebyggende arbeidet mot
rus, mobbing, vold og kriminalitet i samarbeid
med foreldre og andre aktuelle aktører.

• Vi vil beholde mobil miljøstasjon i bygda
og arbeide for å få samme renovasjonsavgift
som i samarbeidskommunene.

• Vi vil prioritere et forebyggende og godt
barnevernstilbud.

• Vi ønsker å opprettholde kollektivtilbudet
mot Eidsvoll Verk stasjon, men vil også arbeide
for busstilbud i helgene og få opprettet
bussrute på vestsiden til Gardermoen.

• Vi vil videreutvikle kulturskolen og støtte
idrettslags og foreningers tilbud til barn og unge.
• Vi vil motarbeide barnefattigdom og gi
skolebarn et «fritidskort» slik at alle kan delta
i en valgt fritidsaktivitet.
• Vi vil holde den økte barnetrygden utenom
sosialhjelp.
• Vi vil samhandle med ungdommene
i bygda og gjenetablere «Ungdommens
kommunestyre» eller tilsvarende utvalg.

Kirken i Hurdal
• Vi vil sikre kirken forutsigbare økonomiske
vilkår slik at kirkene og gravplassene kan bli
godt vedlikeholdt.
• Vi vil at kirken skal være en inkluderende
folkekirke der alle kan kjenne seg velkommen
og verdsatt. Kirken skal gi tilbud til alle.
• Vi mener de kristne verdier som kirken
og kristne organisasjoner forvalter fortsatt

•

Vi ønsker å beholde Servicebussen.

• Vi vil bevare Hurdalssjøen som rekreasjons
område og vannreservoar. Vi vil verne om
matjorda i bygda.
• Vi vil legge vekt på rask og positiv
saksbehandling og ansvarlig økonomistyring
uten eiendomsskatt og redusere kommunale
avgifter i utviklingen av Hurdal til ei grønn
bygd med et positivt og attraktivt omdømme.
• Vi mener samarbeidet mellom kommunene
på Øvre Romerike bør videreutvikles slik at
Hurdal kan få styrket kompetanse der det er
behov.
• Vi vil styrke samarbeidet mellom
Hurdal kommune og næringslivet og legge
forholdene til rette for økt næringsutvikling. Vi
vil stimulere til nye arbeidsplasser i landbruket
og småbedrifter, og bygge videre på den
positive entusiasmen i bygda.
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VALGLISTE
HURDAL KRF

1. plass - Thomas Sørlien
2. plass - Hanne Christin Maagerud
3. plass - John Petter Stangeland
4. plass - Torgeir M. Jakobsen
5. plass - Kjetil Rydland
6. plass - Eldbjørg Ingeborgrud Lundby
7. plass - Håkon Garsjø

Sammen for et
varmere samfunn

KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide
mot begge sider.
I år er lokalvalg, der de lokale sakene og
enkeltpersoner betyr mest for samarbeidet.
Hurdal KrF ønsker å bevare det beste ved
Hurdal og samtidig videreutvikle bygda til
et attraktivt sted for alle aldersgrupper.
Du behøver ikke være medlem i KrF for
å stemme på oss, men du er hjertelig
velkommen som medlem.
Stem KrF i år!
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