Vi har en rikdom her i bygda som ikke
måles i penger: Vi har god plass, og vi
har korte avstander til de fleste av livets
goder. Denne rikdommen er vårt viktigste aktivum i arbeidet for å gjøre
Gran til et enda bedre sted å bo for unge
og gamle.

Vi har lært mye på våre første fire år i
styre og stell her i Gran. Vi har ikke fått
til alt vi har ønsket, men vi har kommet
godt i gang. I mange saker har vi kommet fram til gode kompromisser med
andre partier for å finne løsninger. Vi er
nok blitt litt mjukere i kantene i møtet
med politiske realiteter, men vi er også
blitt enda sikrere på at vi er på riktig
veg. I neste periode vil vi komme enda
et godt stykke videre.

Gran Bygdeliste arbeider for vekst og
utvikling i hele kommunen. Vi meiner
at sentralisering er gammeldags politikk, i ei tid da teknologi og samferdsel
gjør det lettere enn noen gang å bo og
arbeide der du helst vil. Vi vil styrke de
gode grendeskolene våre. Vi vil gjøre
det mulig for gamle og uføre å bo hjemme så lenge de vil, i stedet for på en
institusjon. Vi vil gjøre det lettere å
skape nye arbeidsplasser i hele kommunen. Vi vil ta vare på naturen og kulturlandskapet i Gran. Vi vil støtte de
mange lag og foreninger som skaper et
rikt kulturliv i hele kommunen. Og vi
vil arbeide utrettelig videre for å styrke
lokaldemokratiet.

Bygdelista – et valg for
framtida
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Øyvind Kvernvold Myhre
Ole Strøm
Jorid Hansen
Terje Aschim
Willy Westhagen
Käth Granheim
Roger Nyhus
Atle Liaklev

Stem på Gran Bygdeliste.
Bli med på å bygge
et levende bygdesamfunn
som er i pakt med framtida!

10. Tonje Jansen
11. Ola Åstein Sønsteby
12. Rune Resset
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18. Berthe Koller
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Vi vil gjøre
kommunen vår bedre

Gran Bygdeliste jobber kon nuerlig
for et levende lokaldemokra , og her
kan du lese hovedtrekkene i vår poli‐
kk fram l 2015:

Gran Bygdeliste ble etablert i 2006.
E er en intens valgkamp med mange
engasjerte medlemmer, oppnådde
Gran Bygdeliste 34,9% av stemmene
ved valget i 2007. Vi ble største par i
Gran og fikk 10 av 27 kommunestyre‐
representanter, ordføreren inkludert!
De e resultatet var mer enn godt nok
bevis for at den var moden for et
lokalpoli sk regimeski e.
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At standarden på bygdevegene oppgraderes,
og at flere gang‐ og sykkelveger bygges.

Prioritere idre sanleggene i grendene, som
for eksempel SÅS, Grymyr og Bjoneroa, samt
løypene et på Lygna, Øståsen, Veståsen og i
bygda.

At det skal gjennomføres folkeavstemming om
eventuell sammenslåing med Lunner og/eller
Jevnaker kommuner.

Tomter i grendene skal lpasses topografien
og ikke reglene l fylkesmannen. Altså; blir det
landskapsmessig mer harmonisk med ei tomt
på 3‐4 dekar, så skal ikke utbyggeren påtving‐
es ei tomt på under 2 dekar.

Øke boligbygging i grendene og sentrumsom‐
rådene. Vi vil at folk skal få bo der de sjøl vil.

Bygge ut helse‐ og eldreomsorgen i takt med
planene i Opptur‐prosjektet.

At skolestrukturen i Brandbu ikke tas opp l
deba før 2015. Planlegging av ny barneskole
kan starte da, hvis folk i kretsene omkring
Brandbu ønsker sammenslåing av skolene.

Satse på grendeskolene og oppre holde sko‐
lestrukturen i bygda vår. Skolene bør ligge der
folk bor. Læringsmiljøet og innholdet i skolen
er det vik gste.

Arbeide for å føre større myndighet lbake l
lokaldemokra et.

Vi vil:

















At alle innbyggerne i Gran skal være stolte
av bygda si, og kunne glede seg over å leve
her.

At Gran fortse er å være et a rak vt sted å
bo, med Opplands raskeste befolknings‐
vekst.

At Gran fortsa skal være en GRØNN energi‐
kommune. Det betyr blant annet at vi vil
styrke vernet av biologisk mangfold, reduse‐
re CO2‐utslippene og drive ak v energispa‐
ring.

At hy ebygging de neste 4 årene skjer i
henhold l arealplanen. Nesten 3000 dekar
er avsa l hy er i Lygnaområdet.

At kommunen skal ha en eﬀek v organisa‐
sjon og levere brukervennlige tjenester.
Kommunale dokumenter skal skrives i et le
forståelig språk.

At utbygging av næringslivet og nye arbeids‐
plasser fortse er. Og at det kan lre eleg‐
ges for næringsetableringer over hele bygda,
ikke bare i Mohagen, Vassenden og Brua.

At det satses i økende grad på oppgradering
av Gjøvikbanen, med kortere reise d, bedre
togmateriell og hyppigere avganger både i
retning Gjøvik og Oslo.

At mangfoldet i kulturlivet fortsa skal
blomstre, og at kommunen skal bidra i den
grad det er økonomisk mulig.

