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Erik Bjørnsveen
Vaktmester/brannkonstabel, 55 år, bosted Hov

Bygging av en ny barnehage sør i kommunen og bygging av nytt 
sykehjem er prioriterte oppgaver for meg. Jeg vil legge press på offentlige 
myndigheter for å få utbedret veiene ut og inn av kommunen.  

Jeg vil arbeide for at kommunen aktivt støtter lokalt næringsliv ved å 
prioritere lokale leverandører. Lokal tilpasning og sjølråderett er viktig. 
Derfor vil jeg være lyttende til våre innbyggere.



Tom Sørhagen
Selger/brannkonstabel, 50 år, bosted Hov

Jeg vil jobbe for å utnytte den utrolige muligheten vi har til å lage en 
sykkelvei og skitrase på den gamle Valdresbanen. Dette vil fremme 
folkehelsen og være i Søndre Land Kommune sin ånd, som en god 
bokommune. 

Jeg vil kjempe imot eiendomsskatt. Vi må kunne styre kommunen vår 
uten å innføre flere skatter for innbyggerne.



Bjørg Wenche Horn
Gardbruker, 49 år, bosted Enger

I en tid hvor mye handler om sentralisering, kreves det en innsats også for 
livet i grendene. 

Jeg vil jobbe for at kommunen skal støtte opp om gode ideer og tiltak, og 
bidra til å ivareta ildsjeler og dugnadsånd.

Søndre Land for trygghet og tilhørighet i det gode grendeliv!



Søndre Land Bygdeliste sier ja til:

Eiendomsskatt
Vi vil arbeide for at Søndre 
Land skal være en god og 
trygg bo-kommune, UTEN 
eiendomsskatt

Kommunesammenslåing
Vi vil beholde og utvikle det 
interkommunale  
samarbeidet. En eventuell 
sammenslåing må komme 
etter ønske fra befolkningen, 
ikke som tvang

Søndagsåpne butikker
Vi vil arbeide for at søndag 
fortsatt skal være fridag  
i Søndre Land

Partipolitisk prestisje 
I kommunepolitikken mener 
vi det er menneskene og ikke 
partiet som er avgjørende for 
gode og riktige avgjørelser og 
vedtak 
Vi vil samle kommunens gode 
og positive krefter, uten parti-
politisk prestisje, for at beslut-
ninger kan tas lokalt

NEIJA
Søndre Land Bygdeliste sier nei til:

Offentlig ansvar  
Vi vil arbeide for at skole, 
eldreomsorg og helsetjenester 
forblir et offentlig ansvar             
                                                                                              
Ny Barnehage 
Vi ønsker en ny barnehage  
sør i kommunen

Fleksible tomter
Vi vil at det i hele kommunen 
kan tilbys fleksible tomte-
størrelser 

Valgfrihet for eldre
Vi vil at eldre skal ha et valg 
om hvor de vil bo og hvilken 
boform de ønsker

Kompensasjon
ved bompassering
Vi vil arbeide for å få på plass 
kompensasjon for bom-passe-
ring på Fv 34

Tilrettelegging for  
lokale lag og foreninger
Vi vil arbeide for at gode  
ideer og gode tiltak skal få  
kommunens støtte til  
realisering



Vi mener kommunen vår skal:

• tilrettelegge for lokale lag og foreninger i grendene.

• tilrettelegge for nye næringstomter

• stimulere til næringsvirksomhet og  
bedre infrastruktur.

• aktivt støtte lokalt næringsliv  
ved å prioritere lokale leverandører

• tilby fleksible tomtestørrelser  
og -plassering.

• beholde og utvikle det  
interkommunale   
samarbeidet.

• bygge nytt sykehjem

• utvide dagtilbudet til  
demente fra 3 til 5  
dager pr uke.

• utrede bygging av ny  
barnehage sør  
i kommunen

• få på plass kompensasjon for  
bom-passering på Fv 34

• jobbe for å etablere ski- og  
sykkeltrasè på Valdresbanen

• opprettholde og videreutvikle biblioteket

 

For bygdas beste!
Søndre Land Bygdeliste skal samle kommunens gode  
og positive krefter  – uten partipolitisk prestisje.
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SØNDRE LAND BYGDELISTE
Partipolitisk uavhengig – samfunnspolitisk engasjert

www.sl-bygdeliste.no


