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Ola Øygard er 1.mann på PPs liste. Han har representert PP
i kommunestyret i to perioder, 2007-2011 og 2011-2015.
Hvis han kommer inn i kommunestyret igjen, vil han
arbeide for bl.a.:
• Tilbudene for eldre og uføre i Ski kommune
• Tilbudene på Ski sykehus
• Nok sykehjemsplasser og god bemanning
• Gode barnehager og skoler
Jan-Erik Evensen er 2. mann på PPs liste.
Han vil arbeide for:
• God og kvalifisert bemanning på sykehjemmene
• Tilbudene for de uføre
• En fremtidsrettet og god utvikling i Langhusområdet

Partiet for helse, velferd og omsorg
Trygghet og velferd for unge og gamle
I valgperioden 2015-2019 vil Ski Pensjonistparti ha
fokus på 8 hovedområder:

Geir Tennes er 3. mann på PPs liste.
Han har hele sitt liv hatt organisatoriske og politiske verv.
Han vil arbeide for et sentrum i Ski vi kan trives i.
Miljøstasjoner legges under bakken, og bensinstasjonene
flyttes fra sentrum. Få pensjonister til å bruke politisk makt.

4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Gunnar B. Vegsgaard
Thorbjørn Pedersen
Tobbis Kristiansen
Håkon Øverby
Atle Teddy Sørlie
Jan Normann Myhrvold
Erik K. Olsen

5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Alf Chr. Aadahl
Olav Emil Moi
Bjørn B. Bjerke
Bjarne Sel
Karl M. Johnsen
Aud Gunhild Kristiansen
Jacob Karikoski

Follotrykk as

Omsorg for eldre og uføre
Barnehager og skoler
Sykehustilbudet i Follo
Utbyggingen av Ski kommune
Miljø og kultur
Samferdsel
Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
Kommunereformen

Alle bør stemme på oss
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Dette vil Ski Pensjonistparti arbeide for hvis vi
kommer inn i kommunestyret 2015-2019:

• Barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekst- og
læringsmiljø

• PP vil kjempe for å opprettholde og utvide Ski sykehus.

• Ski kommunes miljø- og energiplan må
gjennomføres.

• Alle som er over 80 år, skal ha rett på sykehjemsplass.
• Sykehjemsplasser skal være enerom med bad.
• Ski kommune skal ha hjemmesykepleie og
hjemmetjenester til alle som trenger det.
• Alvorlig syke pasienter skal få nødvendig hjelp
og behandling i kommunen. Det skal være
nærhet til familie.

• PP vil være pådriver for bedre vedlikehold av
kommunale bygg, anlegg og uteområder.
Vaktmestertjenesten skal styrkes.
• PP vil arbeide for hyppige bussavganger til/fra
skoler, bolig- og næringsområder.
• Pensjonistpartiet skal bidra til hensiktsmessig
sammenslåing av kommuner.

• Follo lokalmedisinske senter på Ski sykehus skal
sikres tilstrekkelig kapasitet.
• Eldre og uføre over 70 år skal ha et variert
aktivitetstilbud i alle dagsentrene og sykehjemmene.

Vil du være med å øke vår politiske innflytelse,
så gi oss din stemme denne gangen!

• Ski PP går inn for at pensjonister over 70 år skal ha
fri tannbehandling.

Alle kan stemme på Ski Pensjonistparti!
Vårt mål for valget i 2015: Flere representanter
i kommunestyret.

