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BØLER BYDEL GAR MED STORE OVERSKUDD 

Bøler bydel har gått med overskudd hvert år siden 1988. For 
1994 har overskuddet kommet opp i mer enn 4 millioner kr. 
Samtidig blir det spinket og spart på helt nødvendige tjenester til 
barn og gamle. Barnehagene og sjukehjemmet får ikke nok 
penger til vikarer og ekstrahjelp. Stillingen som kommunal 
fotterapeut på sjukehjemmet har blitt kuttet ut. Dette ble gjort 
for å spare inn et par hundre tusen på et budsjett som gikk med 
millionoverskudd. 
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IKKE RAD TIL KOMMUNALE BARNEHAGER? 

Behovet for nye kommun",le barnehageplasser er stort - 270 
barn står på venteliste. · 

Flertallet i bydelsutvalget mcDer z.t k0i1imm1aie oamehager biir 
for dyrt - deres svar på de lange køene er private barnehager. 

Deler av overskuddet er brukt til å gi private barnehager gratis 
tomter. 

I 1994 takket bydelen nei til prosjekteringsmidler for å bygge en 
ny kommunal barnehage. I stedet fikk en privat barnehage tomta 
gratis. 

I løpet av 1995 vil mer enn 1/3 av barnehageplassene på Bøler 
være private. 

Foreldrene må betale regninga for privatiseringa med høyere 
barnehageavgift. 
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PRIVATISERING AV LE GE SE NTERET 

Det kommunale legesenteret på Bogerud er nå privatisert Dette 
betyr at legene fordobler lønna si. Årsinntekta for private avtale
leger vil ligge rundt 600 000 kr. Det blir ikke dyrere for byde
len, men det er vi som betaler for lønnsøkninga ved økt statlig 
trygderefusjon. 
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NYTTRADHUSP ABØLER 

Bydelsadministrasjonen må ha nye lokaler. Flertallet i bydelsut
valget valgte den klart dyreste løsninga: Bygging av nytt rådhus 
på Bøler. Bydelen kunne fått en langt billig�re løsning på Boge
rud eller ved å satse på ledige næringslokaler på Skullerud. 

HVA V ILRV? 

Samtlige partier i BU - utenom RV - har valgt å satse på private 
barnehager framfor kommunale. 

Bare RV stemte mot å privatisere legesenteret. 

RV gikk mot det dyre prestisjeprosjektet med nytt rådhus . 

RV vil bruke overskeddet til flere kommunale barnehager og 
flere sti!linger i eldreomsorgen. 
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i=l~cJ ,Valgahicihse . 
Bøiet bydel . 

Ved kommunevalget i 1995 er det direkte valg til bydelsut
valget i Bøler bydel. 

I år har du muligheten til å bestemme hvem som skal sitte i 
bydelsutvalget på Høler. 

RV trengs i bydelsutvalget. Stem RV! 

De tre første kandidatene på RVs liste i Bøler bydel er: 

'1\1.-id Kjcrnlie 

Anne Minken 

Kjell Berntsen 

Vil du vite iner om RVs politikk eller få kontakt med RV på 
Bøler, ta kontakt med; 

'1\1.-id Kjernlie 

Anne Minken 

tlf. 22 27 61 57 eller 

tlf. 22 27 71 23 (p) 22 31 33 21 (j). 
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