
RØD VALGALLIANSE - bydel STOVNER 
Dette er hovedsakene: 

Miljøpolitikk 

✓ Rv4 i tunnel fra bygrensa til Østre Aker 
✓ Kollektivnettet på tvers av dalen må styrkes 
✓ Beboerne i sentrum - ikke næringsutvidelse og 

gjennomgangstrafikk 

Antirasisme 

✓ Styrk morsmålsundervisningen 
✓ Flerkulturelle treffsteder 
✓ For et flerkulturelt samfunn bygd på likeverd og 

solidaritet 

Kultur 

✓ Nedre Fossum gård kjøpes av bydelen og blir et 
aktivitetshus for alle med interesse for annet enn å 
treffes på Stovner Senter 
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RØD VAlGAlllANSE - bydel STOVNER 

Rød Valgallianse vil bl.a: 

• Arbeide for et sosialistisk Norge. 

• Skattlegge de rike på bekostning av offentlig 
velferd. 

• Gjøre det langt vanskeligere å tjene seg rik på 
andres svette - bare ved å spekulere i aksjer. 

• Rette opp det himmelropende urettferdige i at 
aksjeutbytte ikke skattlegges, mens en vanlig 
lønnstaker må betale en tredjedel. 

• Fortsatt kjempe mot EU/EØS. 

• Bekjempe alle former for rasisme 

• Være et talerør for og støttespil/er for rettferdige 
folkelige aksjoner og krav. 
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RØD VAlGAlllANSE - bydel STOVNER 

Lokale hovedsaker: 

• Det foreligger planer som fører til at den sålkalte 
Fossum-traseen, ender ut som firefelter på 
Rommen. Dette vil RV selvsagt være med og 
mobilisere mot. Riksvei 4 skal i tunnel, som 
munner ut på Østre Aker vei. 

• Nok er nok. Stavnerområdet har fått sin del av 
trafikkstøy, større næringsbygg. Nå må det 
satses på en offensiv miljø- og kulturpolitikk som 
gjør det lettere å bo og leve i Stovner bydel -
som gjør det til noe kvalitativt annet enn en 
soveby, med et kjøpesenter som 
hovedmøteplass. 

• I den forbindelse støtter RV alle planer som går 
inn for overdragelse av Nedre Fossum gård, og 
bygging av multikulturelle tiltak og aktiviteter, en 
møteplass for alle lag av befolkningen. 

• RV vil også gå sterkt imot enhver forringelse av 
hjemmehjelptilbudet til eldre og syke. Styrk 
hjemmehjelptilbudet! 
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RØD VALGAlllANS,E - bydel STOVNER 
:u~lru~t· Kandidatene ved bydels -

1. Thorbjørn Hafslund 
2. Maria Badilla Rodriguez 
3. Stian Nettum brennskag 
4. Wenche Melbye 
5. Morten Mathisen 
6. Karin Brekke 
7. Roger Johannessen 
8. Sidsel Møller 
9. Asle Ivar Bjerknes 
(De fire første er kumulert) 

1. kandidat Thorbjørn Hafslund 
er førskolelærer. 

• RV har ikke så mye valgflesk å by på - vel vitende at det ikke 
er i bydelsutvalgene de store slag vinnes. 

• Men som BU-representanter lover vi å være aktive og uredde 
talsperoner for et bedre miljø, flere kulturtilbud, flere sosiale 
møteplasser. 

• Vi vil videre kjempe mot alle forsøk på nedskjæringer i de 
offentlige velferdsgoder. 

• En stemme til RV vil styrke mangfoldet, og hindre 
blokkdannelser i BU! 
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