Valget
gjelder Hamar

Vi er til for Hamar
Valget i høst dreier seg ikke om
det er Erna eller Jonas som skal styre
Norge. Det dreier seg om hvem som
skal styre Hamar, om Morten Aspeli,
Knut Fangberget eller Einar Busterud
skal være ordfører.
BBL er en lokal liste for Hamar, den
eneste som har som overdnet mål å
utvikle kommunen vår.
Ildsjeler for Hamar
By og bygdelista
består av folk som
vil noe for og med
Hamar. På BBLs liste
finner du ildsjeler
fra idrett, kultur,
næringsliv og organisasjoner, som ønsker
å gjøre en dugnadsjobb også i kommunestyresalen.
Siden 1991 har BBL
sørget for at folk har
fått innsyn og innflytelse i hva som skjer
i
Hamar-politikken.
Vi mener at åpenhet og innsyn – makt
til innbyggerne – er
en forutsetning for
en positiv utvikling i
Hamar. ●

Politisk dugnad
I lokalpolitikken betyr personene
vel så mye som partier, og på BBLs
valgliste finner du ildsjeler fra kultur,
idrett, frivillighet og næringsliv. Folk
med tillit som ønsker å gjøre en
dugnad, også i kommunestyret.

Åpenhet
Vi tror på lokaldemokratiet, vi tror
på fellesskapsløsninger, vi tror at
vettet er noenlunde likt fordelt og at
ingen har rett i alt. Vi tror at de beste
løsningene er de man diskuterer seg
fram til i åpne debatter, ikke i lukkede
rom.
Uavhengighet
Det er ingen partiledelse i Oslo som
forteller BBL hva vi skal mene om sykehus eller jernbane. Vi fremmer de sakene
og standpunktene Hamar og regionen
er tjent med. BBL er ikke for de med en
stortingsplass i magen. BBL er for oss
som vil utvikle Hamarsamfunnet
uten bindinger til ett nasjonalt parti.
BBL kan derfor samarbeide med alle.

Hamar er mulighetens kommune
Ingen kommune i Innlandet har slike muligheter som
Hamar. Med ny E6 og dobbeltspor jernbane er det
ikke spørsmål om Hamar skal vokse, men hvor mye.
Det avhenger av om vi har politikere som evner å
utnytte mulighetene.
De siste årene har Hamar fått mye negativ omtale
som følge av stupetårnet, rådmannssaken og andre.
Kommunen har framstått som dårlig styrt og med
utydelig ledelse. Slik kan det ikke fortsette.

Vi vil ta Hamar videre. BBL gikk i spissen for Koigen,
kulturhus og byopprustingen som ga Hamar Statens
bymiljøpris. Nå vil vi bygge Hamar som utdanningsby,
skape en sterk Hamarregion med andre kommunegrenser, bygge framtidens eldreomsorg, knytte
Hamar nærmere Osloregionen og profilere alt det
positive vi har å by på.
Men Hamar trenger en ledelse som ser framover,
som kan bygge Innlandshovedstaden Hamar.

Slik skal vi bygge Hamar
Politikk er som en biltur, man må vite hvor man skal
og man må ha hendene på rattet for å komme dit.
BBL har seks satsningsområder:
• Gjeninnføre åpenhet, innsyn og medbestemmelse i Hamar-politikken. Folk har krav på å vite
hva som skjer, og åpenhet er en forusetning for at
folk kan være med å bestemme
• Få styring på Hamar og kommunens økonomi
uten å heve eiendomsskatten. Kontroll på økonomien er en forutsetning både for gode tjenester
og samfunnsutvikling

• Arbeide for et nytt sykehus i Hamarområdet
fordi styret i Helse Sør-Øst har parkert Mjøssykehuset. Erstatningssykehus for Hamar er den
beste realiserbare løsningen
• Gjøre Hamar til et utdannings- og kunnskapssenter fordi utdanning er nøkkelen til morgendagens samfunn. Hamar har en veldig god
grunnskole, men trenger flere høyere studier og
mer forskning.
• Bygge en moderne pleie og omsorgstjeneste
fordi vi blir så mange flere eldre.

• Utvikle og synliggjøre Hamar som den viktigste byen i Innlandet fordi Hamar og regionen er
motoren i vår del av landet. Hamarregionen er den
mest folkerike og den med flest arbeidsplasser.
Et tettere samarbeid med Osloregionen er viktigst
for utviklingen.
Fra terningkast fem til to
Bjørn Brox heter økonomieksperten Hamar kommune
har leid inn. Han gir også terningkast til kommuneregnskap
i Kommunal Rapport. I 2010
ga han Hamar terningkast 5, i
2014 var det bare to prikker på
terningen. ●

Politikk virker
Visste du at Koigenutbyggingen ble vedtatt med bare én
stemmes flertall? Mindretallet
ville at området fortsatt skulle
være en fylling. Det ble i
stedet Hamars perle. ●

Tilbudet til barn og unge
avgjør tilflytting
Folk bosetter seg der de synes det er
attraktivt og spennende. Det er derfor
byutvikling er så viktig. Er det gode
skoler på Hamar? Er det trygt å vokse
opp? Hva slags fritidstilbud er det?
Det er slikt som avgjør hvor
folk flytter.
Hamar skal være blant de ti beste
skole- og barnehagekommunene i
landet. Vi skal ha skoler og barnehager med høy kompetanse og et
spennende innhold. Vi skal sørge for
at fritidsaktiviteter er tilgjengelig for
alle, også de som ikke har så god råd.
Vi skal styrke skolehelsetjenesten,
særlig tilbudet innenfor psykisk helse,
og få på plass ungdomskontakt.
Moderne pleie- og omsorgstjeneste
«Babyboomerne» er født rett etter
2. verdenskrig og blir snart avhengige
av andres omsorg. Derfor må det
planlegges et helt nytt sykehjems/
omsorgsenter med stor fleksibilitet i
tilbud og utviklingsmuligheter.

En ung liste
BBL har flere unge
høyt opp på lista.
F.v.: Adrian Lorentsson,
Inga Borud, Jostein Busterud
og Catharina D. Bøhler.

Kommunen må støtte bofellesskap,
eldreboliger og andre løsninger som
innbyggere ønsker å gå sammen om.
Samarbeid med frivilligheten gir
mange muligheter, men det faglige
ansvaret må ligge i kommunen.

Ny omsorgsteknologi gjør at
folk kan greie seg selv mye
lengre enn før. Hamar må
være fremst på å ta i bruk slike
hjelpemidler.
Idrett og kultur
Frivilligheten er den viktigste
bidragsyter til en meningsfylt
fritid for folk. Breddeaktivitet er
det viktigste. Hamar har nå topp
anlegg for de fleste idretter og
kulturformer. Jo flere som bruker
tilbudene og anleggene, jo bedre.
Kommunen må likebehandle
lag som driver på egne og kommunale anlegg. Eliteidretten skal
ikke bruke kommunekassen som
salderingspost.
Sats på Vang
Det er mangfoldet som gir Hamar
kvalitet. Hamar er by og land, villa
og blokk, asfalt og landbruk, Mjøsa
og Vangsåsen.
Kommunen må også satse i Vang.
Det betyr utbygging av vann, kloakk
og bredbånd dit folk bor. Også i
Vang trengs det trygge skoleveger.
Og rammebetingelsene for å drive
med kultur og idrett må være like
for alle.

En strandsone uten jernbane
Dobbeltspor jernbane vil være den viktigste utviklingsdriveren i Hamar i de
nærmeste tiårene. I første omgang står
kampen om å få banen til Hamar. Den
dagen den skal forlenges mot Lillehammer, må den gjennom byen. Hvor den
skal gå, utredes det kommende året.
Alle alternativer vil ha store negative
konsekvenser for områdene de berører. Det gjelder å velge «minst verste» løsning. BBL mener vi må benytte muligheten til å få en jernbanefri
strandsone, det er hundre år til neste
gang vi har denne muligheten. ●
Vi vil skape «det grønne Hamar»
Hamar har alle muligheter til å bli en
foregangskommune for bærekraftige transportløsninger, boformer og
energibruk. Dette arbeidet vil BBL
gå i spissen for. ●
Nei til privatisering
Gode kommunale tjenester er det
som best sikrer velferd til innbyggerne, ikke privatisering.
Den beste måten å sikre et godt
offentlig tilbud på er en kommune som tilpasser seg samfunnsendringene, ser kritisk på
egen ressursbruk og evner å
prioritere pengene der det er
viktigst. ●
Les BBLs program
Om du lurer på hva med BBL
står for, kan du lese hele By
og bygdelistas program på
www.byogbygdelista.no. ●

Dine representanter i BBL:
Einar Busterud
har vært aktiv i Hamar-politikken siden Vang og Hamar
ble slått sammen i 1992, og kjenner kommunen
bedre enn noen. Som ordfører i 12 år fra 1999 var han
hovedarkitekten bak byfornyelsen i Hamar.
Einar er folkelig, har klare meninger og er klar for å
bygge Hamar videre som den mest attraktive og viktigste
byen i Innlandet. Som vangsokning vet han hva man kan
oppnå med dugnad og felles innsats.

Du bestemmer
By og bygdelista er den
eneste valglisten som ikke
har uthevede navn. I praksis

BBL har ikke uthevede
kandidater. Vi mener det er
velgerne
som
skal
bestemme hvem som skal

inn i kommunestyret, ikke
tykkelsen på skriften på
stemmeseddelen! ●

Mona Lønning Kjos
er fysioterapeut med egen praksis, og vet hvor viktig
det er med gode helsetjenester i Hamar, ikke minst når
det gjelder forebygging. Mona er ny i politikken, men
har lang erfaring fra frivillig arbeid. Hun er leder i FAU på
Rollsløkken og særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, inklusive bomiljø og trafikkforhold. Friluftsliv står
høyt på interesselista for Mona, som regel i selskap med
resten av familien.
Adrian Lorentsson
For første gang kan Hamar få en kommunestyrerepresentant som har stått på talerstolen i FN! Tross sine 27 år har
Adrian lang erfaring fra TV- og radiodebatter her hjemme
og internasjonalt. Adrian er spesielt opptatt av hvordan
barn og unge har det i samfunnet, særlig når det gjelder
psykisk helse. Han er leder i Mental Helse Ungdom, og
en mye brukt foredragsholder. Og opptatt av at folk skal
lyttes til også når det ikke er valg!

Inga Borud
er 23 og den yngste toppkandidaten ved årets
kommunevalg. Likefullt har hun fire år bak seg i
kommunestyret. Inga er målbevisst, kjapp i replikken og
står for en støyt. Hun studerer jus, men har jobbet i pleie
og omsorg samtidig med studier. Hun vet derfor godt hvor
viktig det er å satse både på ungdomstilbud og en godt
utbygget eldreomsorg. Inga trives best i friluft, er aktiv i
idrett og god på styring av hundespann. Og politikk.
Tor Inge Martinsen
er en verbal tungvekter, alltid med glimt i øyet og solide
kunnskaper. Som bedriftsrådgiver vet han hvor viktig det
er at byer og politikere har klare strategier for hvor de
vil og evner å utvikle seg. Tor Inge har lang erfaring fra
kommunestyret, og som Hamar-patriot profilerer han
Hamars kvaliteter overalt hvor han ferdes. Han er mer
enn gjennomsnittelig interessert i kultur, sosialt arbeid og
idrett, og en mye brukt håndballspeaker i Storhamar. Men
OL-finalen i London topper nok speakerkarrieren.

betyr det at ingen av våre
kandidater har «dobbeltstemme» og dermed er
sikret plass i kommunestyret.

BBLs listekandidater ved kommunevalget 2015:
1 Einar Busterud (1953)
2 Inga Borud (1992)
3 Tor Inge Martinsen (1953)
4 Mona Lønning Kjos (1973)
5 Adrian Lorentsson (1987)
6 Joanne Sørheim (1991)
7 Helge H. Karseth (1957)
8 Mona Ophus Østvang (1967)
9 Jørgen Rogne (1962)

10 Tittin Wold (1965)
11 Jostein Busterud (1992)
12 Marit Finseth Løberg (1972)
13 Claus Morten Pedersen (1974)
14 Liv Jerven (1949)
15 Oddvar Hemsøe (1953)
16 Marit K. Øverli (1955)
17 Harald Westgaard (1963)
18 Vigdis Stensby (1970)

19 Sami Magdid Sale (1971)
20 Hanne Borg (1958)
21 Rune Lysbakken (1956)
22 Erna Bragadottir (1957)
23 Ole Morten Svenkerud (1970)
24 Kåre Chatrick Østlie (1952)
25 Catharina D. Bøhler (1986)
26 Helge Flagstad (1974)
27 Lars Peter Nilssen (1964)

28 Tori Årva (1967)
29 Sjur Østvang (1956)
30 Cato Dørum (1975)
31 Silja Strømme (1977)
32 Nazir Kityo Hassan (1958)
33 Baard Wendelboe Linde (1961)
34 Anne Bjørg Røed (1957)
35 Olav Nilssen (1949)
36 Marit Øyen (1958)
37 Halvor Nordli (1964)
38 Inger Kristin Sletten (1950)
39 Kristen Dalby (1957)

Einar Busterud er den desidert
mest populære ordførerkandidaten
i følge meningsmålingene. Han er
nå tilbake i Hamarpolitikken,
etter fire års pause.
Einar trenger ingen nærmere
presentasjon. Han stod i spissen
for å utvikle «nye Hamar». Han er

fortsatt en tydelig talsmann, både
for Hamar og regionen.
Ordføreren er den som fører ordet
på vegne av lokalsamfunnet. Han
skal være kunnskapsrik, god til å
formulere seg, folkelig og tenke
langsiktig. Det er ingen som
passer bedre i en slik rolle
enn Einar Busterud.

www.byogbygdelista.no
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Stem BBL, velg Einar Busterud

