PensjonistPartiet har et helhetlig program
innenfor alle deler av samfunnslivet.
Bruk din stemme ved kommunevalget 14. september 2015.
PensjonistPartiet ønsker flere representanter inn i kommunestyret.

– partiet for alle

For å se hele partiprogrammet, gå inn på: www.pensjonistpartiet.no

Bli medlem i PensjonistPartiet:
Medlemskontingenten for 2015 er kun kr. 100,- .
(Familiekontingent er kr. 150,-)
Beløpet innbetales til partiets konto 0530 43 50344.
For ytterligere informasjon kontakt Kjell Sandanger
tlf. 66 84 64 25 eller 915 71 813

Få ditt eget talerør inn i kommunestyret
Partiet som arbeider for trygghet og velferd for alle
3 Helse, velferd og økonomisk

3 Dagens Seniorsentre i kommunen

3 Vi arbeider for at alle skal ha et

3 Helsetilbudet må utvikles i

trygghet er fundamentet for vår
politikk.

– partiet for alle

Stem PensjonistPartiet!

trygt, rettferdig og verdig liv i vår
velferdskommune

skal opprettholdes og utbygges
etter behov.

samsvar med det økende antallet
eldre.

Stem PensjonistPartiet!

Asker PensjonistParti vil i perioden 2015 – 2019
arbeide bl.a. for følgende saker:

Kandidater for Asker Pensjonistparti
ved kommunevalget 2015:

3 Helse
Øke antallet sykehjemsplasser, ansette flere kvalifiserte tilsynsleger og annet
helsepersonell for å møte det økende behovet i årene framover. Eldre og
uføre tilbys enerom. Psykisk helsevern skal styrkes. Demente eldre skal ha
egen avdeling.
Bærum sykehus må videreutvikles og tilrettelegges for fremtidig bruk.
Dagens Seniorsentre i kommunen skal opprettholdes og utbygges etter
behov.

3 Velferd
Skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Legge til rette for flere
kulturaktiviteter og for et bredt og godt idrettsmiljø i kommunen.
Sikre gode barnehager og barnehageplass fra barnet har fylt 1 år. Inntak
bør være 2 ganger pr. år.
Styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Motarbeide diskriminering og
mobbing.
Personer med nedsatt funksjonsevne som faller utenfor ordinær utdanning
skal gis mulighet til etterutdanning, omskolering og arbeid.
Et godt miljø har stor betydning for vår livskvalitet. Vi skal ha trivelige
bo-områder, og vil derfor ta vare på kommunens grøntarealer samt
friområdene langs kysten. Vi vil verne Marka-grensen.

3 Økonomisk trygghet
Eiendomsskatt skal ikke innføres i kommune.
Nye boligfelt må etableres med høy arealutnyttelse og med nær tilknytning
til trafikk-knutepunkt for buss og bane.
Påvirke at kommunen legger til rette for etablering av nye arbeidsplasser
som i hovedsak lokaliseres til Billingstadsletta, Holmen, Asker sentrum og
Heggedal.
Sikre et levedyktig landbruk gjennom aktivt jordvern.
Øke kapasiteten på togtilbudet til og fra Oslo (inkl. Spikkestadtoget).
Øke tilbudet for den øvrige kollektivtransporten i kommunen. Ny E-18,
Røykenveien og Slemmestadveien må utbygges for å tilfredsstille miljøet
og fremtidig transportbehov.

Kjell
Sandanger
Billingstad, f. 1939

Mildrid
Unhjem Johansen
Vollen, f. 1939

Sigmund
Nylund
Måsan, f. 1946

Elisabeth Nordli Isaksen
Vollen, f. 1943

Inger Urbye
Borgen, f. 1952

Ellen Borse
Frydendal, f. 1947

Frank Jøsendal
Vettre, f. 1945

Jørn-Erik Aaserud
Høn, f. 1942

Jostein Sonstad
Vettre, f. 1939

Tor Hoel
Nesbru, f. 1940

Hilde Karin Sharman
Borgen, f. 1942

Solveig Fossum
Borgen, f. 1930

Mette Lise Sandanger
Billingstad, f. 1945

Helge Olav Fjugstad
Borgen, f. 1944

Aase Amundsen
Hvalstad, f. 1926

Ola Tollefsen
Borgen, f. 1944

– partiet for alle

Stem på oss hvis helse og omsorg betyr mye for din familie

