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Bylista har løsningen på Holmen-problemet

Oddbjørn Solstad
slåss for de unge

Alle skal
føle seg
trygge på
skolen!

Vidar Lieberg gjør
politisk comeback

Stolt av
Drammen
byliste

Flytt gods
og containere
inn i fjellet
Drammen Byliste vil flytte godsterminalen fra Nybyen til steinbruddet
i Kobbervikdalen. Området ved Drammen
Slip kan brukes til havn, og lagring
av gods og containere flyttes

Bylista lanserer ny
Konnerudnedføring

Foreslår
å bruke
Vil ha En gammel
anleggsby å bli
gammel i! vei

til fjellhaller inne i Nordbykollen.
Dermed unngår vi en giganthavn på
Holmen, sier Bylistas gruppeleder Kine
Langum og Bylistas ordførerkandidat
Jan Inge Aas Eidem.

Jon Gjerde
tenker kreativt

Legger til
rette for
næringslivet
Vi må stimulere kreative
mennesker og kreative
bransjer til å etablere
seg i Ddrammen, sier Jon
Gjerde.

Drammen Byliste: FOR – AV – OG MED DRAMMENSERE!

BYLISTAS Kine LANGUM LANSERER ny Konnerudnedføring

Leder

Kjære
drammen
sere!

Ja til
en grønn og
trivelig by!

Drammen Byliste har helt siden etablerin
gen i 1995 hatt en svært viktig rolle i dram
menspolitikken på grunn av sin på «vippen»
posisjon. I de siste
fire årene har vi hatt et samarbeid med Høy
re, Frp, Venstre og KrF med Høyres Tore
Opdal Hansen som ordfører. Enkelte saker
som Drammen Byliste mente var viktige
for byen og innbyggerne, måtte det kjempes
ekstra hardt for å få gjennomslag for.
Det er viktig med en ansvarsfull og fornuf
tig politikk som gjør at byen får den utviklin
gen den fortjener og at tjenestene har riktig
omfang og kvalitet slik at innbyggerne føler
seg ivaretatt gjennom alle livsfaser. Vi i
Drammen Byliste vil fortsette å bidra til en
helhetlig politikk som gir rettferdighet og
trygghet gjennom en økonomisk ansvarlig
og folkevalgt styring.
10. september er den store valgdagen og
som ordførerkandidat vil jeg oppfordre deg
til å stemme på Drammen Byliste!
Det er lagt ned mye arbeid i utarbeidel
sen av vårt program og drammenserne vil
kjenne igjen flere av områdene Drammen
Byliste har kjempet for i mange år.
Jeg vil i korthet trekke frem noen grunner til
at du skal stemme på oss:
Vi har en ansvarlig og utviklende politikk
innen skole, oppvekst, byutvikling og miljø.
Vi har en aktiv og bevisst marka- og frilufts
politikk. Innen eldreomsorgen står utfordrin
gene i kø. For å møte disse har vi lagt opp
til et program som er preget av en ansvarlig
helse-, pleie- og omsorgspolitikk som vil
skape trygghet og ikke minst, verdighet for
de eldre. De eldre og pårørende skal slippe
å føle seg overkjørte og maktesløse overfor
kommunen.
Drammen Byliste er en tverrpolitisk liste og
et korrektiv til de andre partiene som er ideo
logisk styrt fra Oslo. Vi har ingen direktiver
om hvem vi kan og ikke kan samarbeide
med. Vi kan samarbeide med alle politiske
partier, uansett farge, bare de har samme
standpunkt som oss i saker på dagsordenen
i de politiske fora. Vår politikk er utformet
ut fra Drammen og drammensernes lokale
behov. Og da kommer jeg til et annet punkt,
kanskje et av de viktigste, lokaldemokrati.
Drammen Byliste er garantist for at saker
du, som drammenser er opptatt av, blir satt
på den politiske dagsorden. Et godt eksem
pel på dette fra den senere tid er silosaken.
Husk – det var vi som belyste denne og fikk
brakt en stopper for bygging av monstersi
loene på Holmen. Dette er nok en sak som
tyder på at politikerne må få bedre kontroll
med styringen av byen. Det endte godt i den
ne saken, men vi etterlyser politisk ledelse
som kan ta drammensernes meninger på
alvor og ta utfordringen med å bedre den
folkevalgte styringen. Drammen Byliste er
klare for en mer sentral posisjon i styringen
av Drammen.
Til slutt vil jeg si at Drammen Byliste er
opptatt av at folk skal bli hørt og ikke over
kjørt.
Vi er inne i en spennende valgkamp, og på
vegne av Drammen Byliste og meg selv,
ønsker jeg alle et riktig godt valg.
Jan Inge Aas Eidem.
Drammen Bylistes
ordførerkandidat
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ODDBJØRN SOLSTAD vil KJEMPE for ELDRE

Skal bli den beste
byen å bli gammel i!
– I Drammen opplever vi at
pleietrengende ikke får den
pleie og hjelp de har krav på
og rett til. Drammen Byliste
vil ikke lenger akseptere at
det skjer, sier Bylistas Odd
bjørn Solstad.

Den svarte linjen markerer anleggsveien mellom Konnerudbakken og Europaveei 134.
Kine Langum på stedet der veiene møtes.

– Drammen BYLISTE går inn for at det

Vil bruke
anleggsvei
fra Konnerudbakken
Jan Inge Aas Eidem
er Drammen Bylistes
toppkandidat ved høstens
kommunevalg.

– Bruk deler av den gamle anleggsveien fra Konnerudbakken
og ned til E 134, veien gjennom Strømsåstunnelen og videre til
Kongsberg. Dermed blir trafikkaoset på Strømsø kraftig redu
sert, og Konnerudbeboerne får en betraktelig bedring i sitt
trafikkproblem, sier Kine Langum
– Jeg har selv vært på befaring langs den

gamle anleggsveien som går inn fra Konnerud
bakken, like etter det gamle lagerutsalget til
KID, og ned de få hundre meterne til europavei
134. Anleggsveien ble brukt under byggingen
av E 134 og kan etter Bylistas mening lett utvi
des til to kjørebaner og en sykkelsti. Anleggs
veien er bygget uten særlig fall, noe som ikke
vil skape trafikale problemer. Den nye forbin
delsen bør kunne knyttes til E 134 et stykke et
ter Strømsøtunnelens utløp, retning Kongsberg.

Med forbindelse ned til Bangeløkkakrysset vil
denne traseen gi en ny adkomstvei til sentrum
og til E 18 med forbindelse både til Oslo og sør
over. Den vil også gi en ny direkte tilknytning
til Kongsberg, sier Kine Langum.
– SIDEN TRASEEN allerede ligger der og det al

lerede er ryddet i grunnen på begge sider, burde
utvidelsen ikke bli veldig kostnadskrevende,
sier Langum og anbefaler at kommunens admi
nistrasjon snarest utreder dette forslaget til en

fremtidig vei mellom Konnerudgata og E 134.

vedtok å si nei til bomsystem. Konnerudnedfø
ringen ble derved utsatt på ubestemt tid.

bygges tilstrekkelig med sykehjemsplasser og
omsorgsboliger, og at disse bemannes med
godt utdannet personell slik at ingen eldre
eller pårørende føler utrygghet og engstelse.
Det skal heller ikke være ventelister. Når folk
trenger pleie skal de få det. Antall heldøgn
splasser skal ha en dekningsgrad minimum
tilsvarende normen på 25% for en befolkning
over 80 år, sier Oddbjørn Solstad.
– Hele DEBATTEN om eldreomsorgen er litt

merkelig. De partiene som har styrt Dram
men de siste årene virker ikke å være særlig
fornøyd med den jobben de sjøl har gjort,
– og med rette. Situasjonen i eldreomsorgen
må gjennomgås nøye for å rette opp de feil
som er gjort.
Vi ønsker også at Drammen kommune tar
sitt seniorpolitiske ansvar. Folk over 50 år bør
slippe å stå bakerst i køen ved nyansettelser.
Kommunen skal sørge for å utnytte den erfa
ring og kompetanse eldre arbeidssøker repre
senterer. Drammen har også etter hvert mange
friske og aktive pensjonister som må lyttes til
og skaffes møteplasser og aktivitetstilbud. Et
pensjonistsenter med tilbud og aktiviteter som
brukerne selv bestemmer, er et alternativ til
bingo og hjemmesitting.

I ÅREVIS har politikerne i Drammen disku

tert forskjellige løsninger på trafikkproblemet i
Nybyen og opp Konnerudgata. For syv år siden
ble Konnerudnedføringen beregnet til ca. 900
millioner kroner, og i dag er kostnadene kom
met opp i over en milliard kroner. Konnerud
nedføringen skulle opprinnelig finansieres av
Staten, som en del av Veipakke Drammen, med
inntekter fra Kjellstadbommen. Mesteparten
av disse inntektene er imidlertid brukt på E 18,
og det er i dag bare 100 millioner kroner igjen
av den potten. Dette førte til en heftig debatt
i byen, om hvorvidt man skulle sette opp en
lokal bompengering for å finansiere Konnerud
nedføringen eller ikke. Den store bompenge
aksjonen var medvirkende årsak til at bystyret

Det hele DREIER seg om hvordan man skal

få bygget en ny vei mellom Konnerud og
Drammen sentrum, for å forhindre at Nybyen
blir overbelastet av ca. 14 000 bilister daglig. I
nedre delen av Konnerudgata og Nybyen er bo
områdene belastet til smertegrensen og støyen
og forurensningen blir stadig verre.
– Nå er det på tide å få en løsning på proble

mene nederst i Konnerudgata. . Vårt forslag
til ny Konnerudnedføring bør være en god
løsning for mange av bilistene fra Konnerud,
og den kan senere knyttes også til det planlagte
veisystemet i forbindelse med Kreftingsgate og
professor Smiths Alle, avslutter Kine Langum.

– Vi i BYLISTA er ikke bundet av noen
ideologier. Vi lar fornuften styre innenfor vårt
program. Hvis vi mener det er fornuftig at pri
vate kan løse en sak går vi inn for det, og hvis
vi mener det er mest fornuftig at kommunen
tar seg av saken, så går vi inn for det. Vi er by
patrioter som er opptatt av byen vår og vi som
bor her, og bryr oss i liten grad om de som sit
ter i Oslo eller på diverse partilandsmøter og
har meninger om Drammen. Folk i Drammen
må sørge for at det er vi som overtar styret i
byen, så kan rikspartier og rikspolitikere ta
seg av stortingsvalget om to år, sier Oddbjørn
Solstad

Oddbjørn Solstad slåss for seniorsaken.

Mange er redde for å bli gamle i Drammen
Det er mange som er redde for å bli gamle

i Drammen. Og ikke uten grunn. Vi hører
stadig om uverdige forhold for eldre og pleie
trengende, og det kan gå på menneskeverdet
løs for dem som trenger daglig hjelp og pleie.
Dette må det ble slutt på. Drammen Byliste vil
gjøre hva vi kan for å rette ytterligere fokus på
eldrepolitikken i byen vår.
UTFORDRINGENE er store når det gjelder
eldreomsorgen i Drammen. Stadig større res
surser er blitt satt inn i denne sektoren, med
en storstilt utbygging av service/omsorgsleilig
heter i 90- årene og senere, samtidig med at
hjemmehjelpstjenestene fungerte bra. Plutselig

ble det bråstopp. Store overforbruk i budsjet
tene i helse og omsorgsomsorgssektoren i en
periode, resulterte i innskrenkninger i forbruk
og oppsigelse av mange stillinger for å redde
stumpene. Resultatet uteble ikke

Vi HØRER om pasienter som må gå tidlig til

sengs pga. mangel på pleiepersonell, og at de
får dusje bare en gang i uken eller enda sjeldne
re. Mange pleietrengende får dårlig oppfølging
når det gjelder inntak av mat, og vekten kan
reduseres betraktelig uten at noen slår alarm.
Sykepleiere på nattevakt har ofte ansvaret for
altfor mange pasienter og generelt utsettes
pleiepersonell for et råkjør som tar fra dem alt

som heter overskudd og arbeidsglede. Noen av
konsekvensene etter nedbemanningen i forrige
valgperiode førte til at forebyggende helsear
beid ble sterkt redusert, slik at de eldre raskere
kommer inn i institusjonene. Basebemannin
gen i omsorgsboligene ble fjernet til tross for
at beboerne ble lovet denne tryggheten. Hjem
mehjelpen ble redusert til et minimum og et
redusert dagsentertilbud har ført til at de eldre
isoleres og raskere må institusjonaliseres.
Drammen BYLISTE er ikke fornøyd med
at eldreomsorgen i Drammen har gjennom
gått så store omorganiseringer og endringer
at vi politikere føler vi mister oversikten. To

ganger i løpet av nåværende valgperiode har
Bylista bedt ordføreren om et heldagsmøte om
eldreomsorgen for å oppdatere alle politikerne
i bystyret. Vi fikk til svar at bystyret var godt
nok informert og at et slikt møte derfor ikke
var nødvendig. Senere fikk vi erfare at vi på
flere punkter var feilinformert og at situasjo
nen i eldreomsorgen i Drammen slett ikke var
tilfredsstillende. Dette har ført til at bystyret i
inneværende periode har hatt stor vilje til å bed
re situasjonen, men at det har vært liten evne
til å foreslå forbedringer pga. utilfredsstillende
informasjon.
BYLISTA MENER at det er viktig at de eldre

ikke blir en salderingspost i kommunens
budsjett. Sykepleie og omsorg må ikke måles
i penger! Situasjonen i eldreomsorgen må
gjennomgås nøye for å rette opp de feil som er
gjort. Bemanningssituasjonen i eldreomsorgen
er fremdeles prekær. Kompetansen forsvinner
og fagpersonell sier opp fordi arbeidsforhol
dene ikke lenger gjør dem i stand til å utføre
arbeidet etter forsvarlige etiske normer. Beman
ningen må økes både innen somatisk langtid,
hjemmetjenester og hjemmehjelpstjenesten, i
takt med behovet. Antall heldøgnsplasser må
økes. Hjemmebasert omsorg til de mest pleie
trengende og aldersdemente må styrkes. Alle
drammensere over 90 år, som ønsker å komme

på sykehjem, skal ikke behøve å stå på vente
liste. Noe av det viktigste er kvalitetssikring av
alle tjenester og en kontinuerlig kontroll av at
dette overholdes.
Vi politikere er ansvarlig for at det blir

utformet gode og stimulerende omgivelser som
fremmer livskvalitet og helse. Det er viktig at
omsorgsboliger og sykehjem kan virke som
et hjem for beboerne og ikke som en oppbeva
ringsplass. Beboere og pårørende må bli tatt
med på råd når man utformer morgendagens
eldreomsorg.
Drammen BYLISTE mener det er viktig

å se eldreomsorgen i
Drammen i et fremtidig
perspektiv. Drammen
fortjener et kvalitetsmes
sig bedre tilbud til de
eldre. Tilbudet må i enda
større grad enn i dag
tilpasses de krav og ønsker som den moderne
pensjonist stiller. Dette kan etter vår mening
ikke utvikles av omsorgssektoren alene, men
forutsetter samarbeid på et meget videre plan.
La oss starte i dag!
Kine Langum, gruppeleder
Drammen Byliste

Vidar Lieberg brenner for lokaldemokratiet

Jan Inge aas EIDEM vil GJØRE som i Tromsø

Vi oppnår best
resultater sammen
I tre bystyreperioder har Bylista aktivt arbeidet for en bærekraf
tig utvikling i Drammen. Det har vi gjort på «grasrota» ute i byde
lene, og gjennom politisk samarbeid i bydels- og bystyrekomiteer, bystyre og formannskap. Og resultatene har ikke latt vente
på seg, sier bylisteveteranen, Vidar Lieberg.
– Vi er STOLTE over at Drammen Byliste har
bidratt aktivt til den byutviklingen og bystolt
heten vi nå alle kan glede oss over. Dette har
vi oppnådd gjennom å ha fokus på planlegging
og styring gjennom et aktivt politisk håndverk,
hvor langsiktig og overordnet planlegging har
vært en av hovedpilarene. Byutviklingen er et
resultat av målrettet samarbeid og samspill
mellom kommune, næringsliv og innbyggere
sier Lieberg, og legger til at fortsatt er mye
ugjort.

Bylisteveteran Vidar Lieberg sstiller til valg
igjen.

Møt Bylistas
toppkandidater
på Torget!
Lørdag
8. september
kl 14.30
Spør oss om våre
viktigste kampsaker:
Skole, eldreomsorg,
lokaldemokrati,
byutvikling, miljø,
trafikk, markagrenser
og vern av bygninger
og kulturminner.
Sitt ikke hjemme på
valgdagen!

Stem Drammen
Byliste!

–	Vi har STORE utfordringer i forhold til tra
fikk, miljø, og fremtidsrettet næringsutvikling.
Gode løsninger for Drammen er avhengig av et
godt fungerende lokaldemokrati. Drammen By
liste beklager at bydelskomiteene ble nedlagt.
De etterfølgende bystyrekomiteene vi har i dag,
har på ingen måte erstattet disse. I fremtiden
bør bystyrekomiteene ha både vedtaksmyndig
het og budsjettansvar. Drammen Byliste vil
arbeide for at opprettelsen av bydelsråd, som

er vedtatt for neste valgperiode, vil sørge for at
innbygggernes meninger igjen kan komme mer
i fokus enn i dag. Det er fremdeles viktig med
bydelskonferanser i alle bydeler, hvor innbyg
gerne kan fremme sine saker, slår han fast.
– En BÆREKRAFTIG byutvikling skal vi sikre
gjennom et inkluderende og aktivt lokaldemo
krati som tar hensyn til dine behov som innbyg
ger i Drammen.
For Drammen Byliste er du ikke kun en
«bruker» som skal gis et valg hvert fjerde år,
men en medborger som både skal ha rett og
mulighet til å være en aktiv medspiller i den
videre utviklingen av byen vår.
For Drammen Byliste er lokaldemokrati
mer enn et honnørord. Som politikere skal vi
være lyttende og effektive ombudsmenn for
innbyggerne. Drammen Byliste vil arbeide for
at bystyrekomiteene skal kunne vedta og finan
siere tiltak i nærmiljøet. Vi tar lokaldemokratiet
på alvor, avslutter han.

Jon GJERDE vil tilrettelegge
for NÆRINGSLIVET

Tenk mer kreativt!

– Vi må stimulere kreative mennesker og kreative bransjer til
å etablere seg i byen vår. Samtidig må vi legge til rette for nye
næringseiendommer, og industrien må tilbys vekstmuligheter,
mener Bylistas Jon Gjerde.
– HØYSKOLE- og utdannelsesmiljøet er

en viktig aktør med tanke på fremtidens
Drammen. Papirbredden huser i dag noen
av landets mest attraktive høyskoler. Et enda
tettere samarbeid med næringslivet vil kunne
resultere i nye, attraktive studietilbud. Innova
sjon og nytenkning bør være en motor i det
nye drammenssamfunnet. Det er også viktig
både for studiemiljø og næringsliv å søke in
ternasjonale samarbeidspartnere innen sine re
spektive interesser og områder. Dessuten må
det legges til rette for rimelige studentboliger,
eventuelt med opsjon for kjøp av egen bolig i
overskuelig fremtid, sier Jon Gjerde.

– I Drammen har vi, som i en rekke andre byer,
en utfordring med å få mer liv i sentrumsgatene.
Det har de klart i Tromsø. Der ligger det hundre
vis av parkeringsplasser inne i fjellet. Det er kort
avstand til sentrum og yrende handletrafikk. Som i
Tromsø, tror vi det kan bli lønnsomt å drive et parke
ringsanlegg inne i fjellet i Bragernesåsen uten å flå
bilistene med for høye avgifter. I Tromsø er dette så
lønnsomt og bra for byens innbyggere og handels
stand, at de nå utvider parkeringsanleggene i fjellet,
sier Jan Inge Aas Eidem.

være landets Miljøby. Kollektivtransporten i
Drammen bør gjenspeile dette. Et nasjonalt
miljøsenter som driver undervisning, forsk
ning og miljørettet arbeid hører naturlig hjem
me i miljøbyen Drammen. En samarbeidsmo
dell mellom offentlige og private interessenter
er et alternativ for å realisere dette, sier han
og fortsetter:

Drammen Byliste
– av, for og med
drammensere

Legg parkeringen i fjellet
– Bygg parkeringsplasser i Bragernesåsen med adkomst fra
Bragernestunnelen. Dermed får vi skikk på parkeringsproblemet
i sentrum, sier Bylistas toppkandidat, Jan Inge Aas Eidem.

– DESSUTEN bør Drammen ha som mål å

– Drammen er en regional kulturby med
potensiale til å bli en nasjonal og internasjo
nal kulturby. Den lokale drammenskulturen
bør stimuleres, samt at tilbudet av internasjo
nal kultur gis økt fokus. Det bør skapes flere
arenaer for kulturelle aktiviteter. Drammen
Kulturskole bør utvikles til å gi et dagskoletil
bud. Drammens Museum, Drammens Teater
og en rekke aktører, tiltrekker seg utøvere og
publikum til sine arrangementer. Kunstlivet

Jan Inge Aas Eidem vil
gjøre som i Tromsø. – Vi
bør legge parkeringsplasser
i Bragernesåsen, sier han.

Jon Gjerde oppfordrer till kreativ tenkning.
i Drammen er spennende og mangfoldig. Et
allsidig og variert kunstliv tar på mange måter
pulsen i samfunnet. I Drammen kan vi trygt
fremheve et allsidig og variert kunstliv på
høyt nivå, sier Jon Gjerde.

– Når vi vet at det blir stadig tøffere for sentrums
butikkene i Drammen til å få hjulene til å gå rundt,
må det gjøres noe med parkeringsproblemet i sen
trum. Trenden har vært den samme i mange år, kun
dene vender seg mot kjøpesentrene. Dette vil fortset
te og sentrum vil på sikt bli stadig tommere dersom
det ikke blir bedre tilrettelagt for at drammenserne
kan besøke og handle i sentrum. Drammen Byliste
foreslår derfor å anlegge et sentrumsnært parkerings
anlegg i Bragernesåsen med adkomst fra Bragernes
tunnelen, sier han.

at innbyggerne i Drammen og omegn fortsatt vil
være delvis avhengig av bil av praktiske hensyn.
Et bedre utbygd kollektivtilbud vil avhjelpe
noe med hensyn til miljø og forurensning, men
samlet sett er det ikke bedre miljøpolitikk at folk
kjører til kjøpesentrene enn at de kjører inn i
fjellet rett ved sentrum og allikevel kan komme
seg raskt inn til sentrum.

– For det FØRSTE vil et slikt parkeringsan

legg, sammen med en ringbuss, gjøre sentrum
mer tilgjengelig for flere. I dag kan det til tider
være en kamp om ledige parkeringsplasser i
sentrum. Folk kjører rundt på leting, noe som
medfører forurensing, irritasjon og frustrasjon.
Drammen Byliste har foreslått å etablere en
miljøvennlig ringbuss som binder bydelene sam
men og som også går innom sentrum. Vi tror det
likevel vil være behov for å benytte bil for enkel
te og ser etableringen av et parkeringsanlegg i
Bragernesåsen som en god og fornuftig løsning,
fortsetter Aas Eidem.
– For det ANDRE vil en slik løsning være bra
for bymiljøet i sentrum.
Ved å anlegge parkeringsanlegget i fjellet bak
krematoriet, samt etablere innkjøring fra Brager
nestunnelen, vil en ikke få noen trafikkøkning
gjennom sentrumsgatene. Det vil bli mindre
forurensende utslipp og mindre svevestøv i sen
trum, noe som bedrer forholdene for astmatikere
og allergikere.

Drammen
Byliste vil
sette en
stopper for
utleie av
kommunal
grunn til
private
parkerings
selskaper.
– For det TREDJE vil vi få et mer levende og

levedyktig bysentrum. Folk, både fra Drammen
og nabokommuner, vet at det er enkelt å få par
keringsplass ved kjøpesentrene og kjører heller
dit fremfor å bruke tid på en høyst usikker jakt
på parkeringsplass i sentrum. Et parkeringsan
legg i umiddelbar nærhet til sentrum, vil gjøre

at sentrumsgatene blir fylt med folk og at en
får opprettholdt lønnsom forretningsdrift og
andre aktiviteter i sentrum. Vi er ikke tjent med
at Drammen kun sitter igjen med store kjede
butikker ved kjøpesentrene utenfor bysentrum,
og risikere at sentrumsgatene nærmest blir
tomme. Byen vår er for flott til det. Vi må innse

En ANNEN side ved parkeringsproblematik
ken i sentrum, er hvordan kommunen har tillatt
private parkeringsselskaper å flå drammensernes
lommebøker, dag som natt. Drammen Byliste vil
sette en stopper for utleie av kommunal grunn til
private parkeringsselskaper. Hvis prisen på par
kering på kommunal grunn skal være høy, bør
i alle fall overskuddet tilfalle kommunen, som
igjen kan benytte dette til tjenester overfor inn
byggerne. Det kommunale selskapet Drammen
Parkering kan drive dette like bra som private.
Dette handler om å forvalte kommunens formue
til beste for innbyggerne.
– Det er på tide at vi i Drammen kan lære av
andre byer hvordan de har løst sine problemer
med forurensning og lite tilgjengelige sentrums
områder. Tenk nye løsninger – løsninger som er
vel utprøvde. Ja til et levende bysentrum, avslut
ter Drammen Bylistes ordførerkandidat.

ODDBJØRN SOLSTAD KREVER en OFFENSIV OPPVEKSTPOLITIKK

Alle skal føle seg
trygge på skolen
– Jeg er opptatt av å sikre gode oppvekstvilkår gjennom bar
nehage, skole, fritidstilbud og trygge omgivelser i nærmiljøet.
Alle barn og ansatte skal ha et godt, sunt og trygt skole- og ar
beidsmiljø, slår Oddbjørn Solstad fast.
– Det er SKREMMENDE å lese i avisen at

– Vi går inn for at skolene må få tilført

unge jenter slår hverandre helseløs på grunn
av bagateller, at unge gutter voldtar og at
mindreårige befinner seg ruset i byens sentrum
nattetid. Her må barnevernet styrkes og for
eldre kurses i barneoppdragelse når uønsket
adferd oppstår, sier Oddbjørn Solstad som me
ner drammensskolene bør adoptere Røykens
englemodell som går ut på at de eldste elevene
står for konflikthåndtering og lærer de yngre
folkeskikk. På den måten tar elevene et større
ansvar for skolens miljø, herunder tiltak mot
hærverk, skulking og mobbing. Dermed frigjø
res lærernes tid til undervisning.

tilstrekkelig med ressurser til å sikre en utvik
lende, inkluderende og mangfoldig skole med
nok lærere som også tilbys etter- og videreut
dannelse etter behov. Opprustning av skolebyg
gene må fortsette, og skolenes uterom må også
tilrettelegges slik at det stimulerer til fysisk
aktivitet, og at det fokuseres i mye større grad
på trivsel for alle som har sitt virke i skolen,
sier han.
– Når SKOLEKLASSER skal på turer og
ekskursjoner skal gratisprinsippet gjelde slik
at alle kan bli med uavhengig av foreldrenes

Jan Inge Aas Eidem
og Kine Langum har
funnet løsningen på
Holmen-problemet.

inntekt. Vårt mål er at ingen barn skal vokse
opp i Drammen og oppleve at de er fattige. Det
er kanskje unødvendig å ta med at Bylista vil
ha full barnehagedekning så fort som mulig og
at det blir innført stimuleringstiltak som gjør
det attraktivt for flerkulturelle familier å ha
barn i barnehage.
– Her vil vi sørge for å få statlig støtte til et
pilotprosjekt i Drammen, sier han.
– FRITIDSTILBUDENE i Drammen er gode
for alle som er interessert i idrett, sang og mu
sikk. Disse aktivitetene vil vi sørge for å støtte
slik at de kan utvikle seg videre og stimulere
ildsjelene som står bak. Og for dem som øns
ker andre tilbud vil vi opprettholde støtten til
Victoria kulturhus og sikre driften av tilbudet
på Nøsted. Generelt ønsker vi å gi et bedre og
bredere fritidstilbud til unge mellom 12 og 18
år, avslutter Solstad.

Oddbjørn Solstad jobber som lærer, og liker
å engasjere seg i politikken.

Kine LANGUM er OPPTATT av BYUTVIKLING

Jeg ønsker meg en enda bedre by!
Det haster med
å få en avkla
ring i Øvre
Storgate.

I løpet av de siste årene har Drammens omdømme endret seg
merkbart. Mange flotte ting er gjort, men mye gjenstår fortsatt,
sier Bylistas Kine Langum.
– UTBEDRING av byrom, ferdigstillelse av
trafikkanlegg, bygging av turveier og friom
råder langs elva har gitt byen en sårt tiltrengt
ansiktsløftning. Byutvikling er et av Drammen
Bylistes kjerneområder og vi har hatt en viktig
rolle i denne positive utviklingen. For eksempel
ble elveparken på Bragernes gjennomført ved
et flertall bestående av Drammen Byliste, KrF,
AP og SV. Strømsø Elvepark blir gjennomført
med Bylistas stemmer, men mot Aps stemmer.
Drammen Byliste har arbeidet for fortetting
av sentrum, bidratt aktivt for et vitalt bysenter
hvor miljøaspektet er viktig og støttet opprus
ting av Torget og anskaffet bysykler, sier Kine
Langum.

Slik vil
Bylista ha det!
■ Skjerpede krav til offentlig tilgjengelig
het og interaksjon med byen for øvrig ved
oppføring av nye, sentrale utviklingspro
sjekter.
■ Kommunen kontrollerer at ny bebyg
gelse benytter de samme arkitektoniske
uttrykk som omliggende bebyggelse.
■ Skape en god balanse mellom ny og
gammel arkitektur.
■ Det opprettes en nær kontakt med
politikere og utbyggere i forkant av større
utbyggingsprosjekter.
■ Fasadeuttrykk på sentrale utbyggings
prosjekter skal godkjennes av bystyret.
■ Nye boliger skal representere et reelt
mangfold med hensyn til størrelse, pris og
kvalitet. Høy kvalitet på uterom.
■ Det opprettes et estetikkutvalg

– Drammen BYLISTE har presset på for å få
gang og sykkelveier over hele Drammen og for
en verneplan for gamle bygninger og miljøer.
Uten støtten fra Drammen Byliste ville det ikke
bli bygget et nytt badekonsept på Marienlyst
med 50m basseng i kommunens regi. Dram
men Byliste har fremmet viktige forslag til ved
tak vedrørende vern av Drammen Nordmark,
Langmyrdammen, Bragernesåsen, Hamborg
strømskogen og Kjøsterudjuvet.
– Hvem skal bestemme boligutviklingen i
Drammen?
– Vi støtter en aktiv kommunal boligpolitikk
som sikrer en mangfoldig demografisk sammen
setning. I løpet av valgperioden 2003-2007,
er det oppført et betydelig antall leiligheter
i Drammen. Bylista mener at det er oppført
en svært ensartet boligmasse med hensyn til
størrelse, pris og type bolig. Forholdet mellom
boligutvikling og boligtypebehovet, som skal
til for å skape varierte og gode bomiljøer, er
derfor ikke overensstemmende. Ønsket om
maksimal avkastning per kvadratmeter styrer
tilbudet av nye boliger i en retning. Vi mener at
dagens boligetterspørsel og manglende ressur
ser i administrasjonen gjør boliginvestorer til
premissgivere for boligutviklingen, fortsetter
Langum.
– Boligprosjektene blir altfor ensartet i
søken etter økonomisk vinning, og diskusjonen
om kvaliteten på boligene, eller deres bidrag til
bybildet forsvinner. Det er på tide å ta et poli
tisk oppgjør for utviklingen av byen vår.
– Drammen BYLISTE ser det som meget

– Utbyggere bestemmer i dag boligutviklin
gen i Drammen, som her i Konnerudgata.
Slik kan vi ikke ha det, sier Kine Langum,

positivt at private utbyggere er interessert i å ut
vikle byen, men vi mener at det er kommunen
som bør legge føringer for hvordan byen skal
utformes. For å trekke til oss nye innbyggere
må vi tilby en variert boligmasse. Ikke alle er
interessert i å bo i en stereotyp leilighet i en
boligblokk, men foretrekker heller hus med sjel
i gangavstand til sentrum, avslutter hun.

bylista har løsningen på Holmen-problemet

Flytt containere og
gods inn i fjellet
Drammen Byliste vil flytte godsterminalen fra Nybyen til steinbruddet i Kobbervikdalen. Området ved Drammen Slip kan
brukes til havn, og lagring av gods og containere flyttes til fjellhaller inne i Nordbykollen. Dermed unngår vi en giganthavn på
Holmen, sier Bylistas gruppeleder Kine Langum og Bylistas ordførerkandidat Jan Inge Aas Eidem.

– DET ER VIKTIG at arbeidsplasser beholdes.

Logisitikk og miljø ivaretas, slik vi tenker oss
utviklingen på Holmen. Det vil også kunne bli
store besparelser i godshåndtering, sikkerhet og
miljø. Boligbebyggelsen på Tangen vil heller
ikke berørt av de foreslåtte planene. Byen står
overfor et veivalg for fremtiden og vi bør ikke
komme i en situasjon hvor neste generasjon
ikke kan forstå hvorfor politikerne ikke ville,
eller kunne tenke alternativt. Ifølge viktige
brukere av Drammen Havn er områdene på Hol
men for små for fremtidens behov. I Europa er
by etter by tvunget til nytenkning, og har flyttet
havneområdene bort fra sentrum. Den samme
utvikling ser vi i Oslo, der den gamle kaia på Fi

lipstad, er gjort om til nærings- og byutvikling,
sier Kine Langum.
– Det tragiske er likevel at mange havneom
råder er solgt fra Oslo kommune til Havneve
senet, med det resultat at Oslo Havn sitter på
eiendommer til en verdi av over syv milliarder
kroner. Dette er penger som skulle ha kommet
Oslos innbyggere til gode, men ifølge dagens
havnelov skal havnekassens midler kun brukes
til havneformål. Slik er det også i Drammen,
fortsetter hun.
– Hvis Drammen KOMMUNE fortsetter
å selge sine tomter på Holmen til Drammen

Havn og andre interessenter, blir det disse
som vil bli sittende igjen med kjempegevins
ter dersom Holmen skulle bli omregulert til
annen type næringsaktivitet enn havn, boliger
og grøntområder. Drammen Byliste kan ikke
godta at det selges flere tomter på Holmen, slik
som er varslet i kommunens rapport for første
kvartal 2007.
Over halvparten av Drammens innbyggere
ønsker seg en grønnere Holmen, og det må vi
politikere forholde oss til, sier Jan Inge Aas
Eidem.

– Det er UNATURLIG at et fjell av containere

skal stables opp midt i byens sentrum, og det er
viktig at vi finner alternativ plassering til disse.
I fjellet i Nordbykollen kan det sprenges ut fle
re tusen mål med lagerplass. Halvøya Holmen
er til sammenligning bare på ca. 500 mål, der
Drammen kommune eier ca. halvparten. Det få
kjenner til er at deler av fyllmassen på Holmen
har sunket én meter de siste fem årene, og tåler
ikke større belastninger.

Drammen Byliste kan heller ikke godta at
det etableres ny industri på Holmen. To sement
siloer, hver på 31 meters høyde, må ikke byg
ges. Dette er visuell forsøpling av verste sort.
Hvis de andre partiers politikere godtar at disse
bygges, taler de flertallet av byens innbyggere
midt imot, fortsetter de.

–  Vi MENER at de fleste av byens politikere
har latt seg overbevise om at en havneløsning
og håndtering av gods ikke kan legges til andre
steder enn Holmen. Det har gått prestisje i at
all aktivitet skal samles der. Det er uttalt ønske
om en ny reguleringsplan for Holmen.
– Det er derfor underlig at kommunen har
slik hast med å selge sine eiendommer der til
Drammen Havn og eventuelt andre interes
senter, før en eventuelt ny reguleringsplan
foreligger. Da er det godt at Drammen Byliste
passer på og er årvåken, avslutter Langum og
Aas Eidem.

Vi støtter Bylista

Er du drammenser,
stemmer du Drammen Byliste!

Bak fra venstre: Trygve Jensen, Ellinor Strøm, Ellen Werner, Jorunn Wolstad, Sissel Floden Øiseth, Jon Gjerde, Bitte Sanni Jacobsen,Vidar Lieberg,Elisabeth Stavenes. Foran: Oddbjørn Solstad,
Kine Langum og Jan Inge Eidem.

De som har fulgt med i hva som skjer i byen ser at Drammen By
liste mer enn noen gang, er med på å sette den politiske dagsor
den, med saker som er viktige for byen og byens innbyggerne.
– Med en helhetlig politikk skal vi gjøre byen enda bedre og mer
attraktiv å bo, studere og arbeide i, sier Bylistas kandidater for
an høstens kommunevalg.

Noen viktige saker
■ Nei til containerhavn på Holmen.
■ På sikt bør store deler av Holmen kunne
gjøres tilgjengelig for allmennheten. Det er
viktig å søke alternative havneløsninger.
■ Flytting av container- og godstrafikk fra Ny
byen/Sundland til f. eks. Kobbervikdalen.
■ Utvikling av  Strømsø skal prioriteres i den
neste 4 års perioden.
■ Bevaring av grønne lunger og rekreasjons
områder i byen.
■ Arbeide for et nasjonalt miljøsenter i Dram
men. Drammen som miljøhovedstad i Norge.
■ Eldreomsorgen må styrkes.
■ Flere heldøgnsplasser. Dekning på mi
nimum 25% av befolkningen over 80 år.
Ingen ventelister.
■ Ingen pleietrengende i Drammen skal opp
leve utrygghet eller at de ikke får den pleie
og hjelp de har krav på.
■ Alle pleietrengende skal ha et like godt
tilbud uavhengig av bosted og økonomi.
■ Sikre full barnehagedekning med best mulig
kvalitet til lavest mulig pris. Opprettholde
søskenmoderasjon tilsvarende dagens nivå.
■ Søke å senke egenbetalingen på SFO.  
■ Lansiktig plan for tilstrekkelig vedlikehold
av skolebygg.

■ Gamlebyen i Øvre Storgate og nærliggende
områder skal opprustes og tilbakeføres.
■ Drammen Byliste har vært den fremste for
kjemperen for å få vedtatt en verneplan for
Drammen. Vi forplikter oss til å følge opp
dette arbeidet i praktisk politikk i perioden.
■ Fjernvarmenettet må utbygges videre.  
■ Innføre markagrense på begge sider av
elven slik at befolkningens adgang til et rikt
friluftsliv opprettholdes.
■ Tiltaksplan for lokal luftkvalitet.   
■ Vi vil utvikle Drammen til en by det er at
traktivt og godt å være student i.
■ Drammen Byliste mener at kultur er en
viktig motor i byutviklingen.
■ Næringslivet i Drammen skal gis stabile og
gode rammebetingelser for at det skal være
attraktivt og etablere og drive næringsvirk
somhet i Drammens-regionen.
■ Vi vil arbeide for en klar styrking av nær
miljøene og lokaldemokratiet.
■ Drammen byliste ser det som viktig å bygge
broer og skape tillitsforhold mellom byens
etnisk norske og byens flerkulturelle inn
byggere.  
■ Sikre innbyggernes innflytelse gjennom
Bydelsråd.

Bylistas komplette valgprogram finner du på:

www.drammenbyliste.com

Byen trenger en sterk Byliste
Drammen Byliste setter sitt preg på
drammenspolitikken. Dette har vært mulig
gjennom posisjonen å være et «på vippen-par
ti». Dermed har det i stor grad kunnet påvirke
de andre partiene.

Vi mener det er feil strategi at Drammen

BYLISTA står bak en rekke forslag og vedtak,
både alene og i samarbeid med andre partier, i
bystyret, formannskap, i hovedutvalgene samt
de nå, dessverre, nedlagte bydelskomiteene.
Bylista har presset på for å få en helhetlig ver
neplan for gamle bygninger og miljøer i byen
og vern av flere steder i Drammensmarka.

BYLISTA har i høyeste grad også bidratt til å
få et aktivt og vitalt bysentrum hvor miljøas
pektet er viktig! Bysykler, nytt torg, koselige
utesteder er blant stikkordene her. Bylista har
også bidratt til at Elveparken og Marienlyst
Bad blir virkelighet.

Bygningsvern og bybevaring har vært

et forsømt område i Drammen gjennom tiår,
men har nå fått et nødvendig fokus og renes
sanse gjennom at Bylista har hatt dette som
en av sine fanesaker. Samtidig er det viktig
å understreke at alle saker som er viktige for
drammenserne, er viktige saker for Drammen
Byliste.

skal satse på containerhavn og økt havnetra
fikk. La oss bringe Holmen tilbake til dram
menserne med en blanding av boliger, næring
og grøntarealer.

BYLISTA har i tillegg satt foten ned når det er
kommet forslag om å innføre eiendomsskatt.
Renovasjonsavgiften og andre avgifter må re
duseres. Bylista krever en ryddig og ansvarlig
økonomisk politikk.
Drammen trenger en sterk Byliste. Det
er sunt med et selvstendig alternativ til de
etablerte partiene.

Gi oss ekstrastemmer!
Om du velger å stemme på et annet parti
enn Bylista, kan du likevel gi oss ekstras
temmer ved å endre på stemmeseddelen.
Når du fører opp kandidater fra andre lis
ter, vil en del av stemmen din bli overført
til den den listen. Verdien av stemmen din
for det partiet du stemmer på, blir tilsva
rende redusert. Det du gjør er å føre opp
Bylistas kandiater med fullt navn i rutene
på høyre side av stemmeseddelen.

