
LOKALUTGAVE FOR NESODDEN Nr. 2 Juni 2015

Rødt sier:          AP og Høyre sier:

Ja til døgnlegevakt og øyeblikkelig hjelp på Nesodden           Nei, vi  vet bedre enn innbyggerne
Ja til brøyting av velveier som før            Nei det er ikke vårt ansvar
Ja til bevaring av Bergerås og biologisk mangfold.      Nei, utbygging må prioriteres foran  mangfold
Ja til utbygging av gang- og sykkelstier         Nei, vi får det ikke til 
Ja til å tetting av demningen i Flaskebekktjern        Nei det er ikke vårt ansvar
Ja til bygging av ny skole på nordre Nesodden         Nei,vi har ikke råd/trenger ikke
Ja til å la innbyggerne kunne kreve folkeavstemning   Nei, vi vet best
Ja til å sone Tangen bryggeområdet til offentlige formål/næring Nei, tiden er ikke moden. 
Ja til å prioritere areal til næringseiendom (arbeidsplasser) Nei, utbyggerne må få gjøre hva de vil 
Ja til kommunal drift av omsorgsboliger     Nei, private må få slippe til
Ja til å bevare Nesodden som egen kommune.    Vi vet ikke enda.....
Ja til å beholde tjenestetilbudene i kommunen    Nei, vi lar sentraliseringen fortsette.

Lista kan gjøres lang.   Vi er en grønn kommune midt i sentrum for Osloregionens 2 millioner innbyggere.  Vi har 
alle muligheter til å styre utviklingen av kommunen dit vi vil.  Men det politiske flertallet sier  Nei.  De overlater 
styringen til «markedet» - dvs eiendomsspekulantene.  Da får vi ødelagt halvøya på intensiv boligbygging og blir 
en fattig soveby avhengig av Oslos forgodtbefinnende.  Vi trenger et kommunestyre som vil utvikle kommunen 
allsidig på miljøets og innbyggernes premisser. 

Miljøpartiet Rødt side 4 og 5

Ja          Nei

De kumulerte på Rødt sin liste blir presentert inne i avisen. 

Gang og sykkelveier 
- fremdeles på vent?

side 7

Brøyting av velveier -
snur kommunestyret?

Asgerdsvei utenfor Trollskogen barnehage i vinter.  18 
juni tar kommunestyret stilling til om velveier skal få 
kommunal brøyting igjen.                     Side 6
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Nesodden

AP og H er hinderet 

Aksjonen for døgnlegevakt 
på Nesodden samlet inn 
nesten 7000 underskrifter 
til støtte for kravet. Likevel 
valgte AP og Høyre å bruke 
sitt flertall i kommunestyret 
til å presse igjennom at både 
døgnlegevakt og øyeblikke-
lig hjelp skulle legges til Ski i 

fjor vår.  De mente folk ikke 
hadde  forstått  hva de under-
skrev de på!  Aps og Høyres 
representanter i kommune-
styret hadde imidlertid «for-
stått».  En moderne utgave 
av det opplyste eneveldet er 
blitt gjeninnført av H og AP i 
denne saken.
I en spørreundersøkelse i 
Amta  i vår  er nesoddbe-

folkningens syn  på nytt blitt 
bekreftet: 77 % av de spurte 
ønsket døgnlegevakt tilbake 
til Nesodden. 15 % var for-
nøyd med Ski!
Men AP og Høyre har slut-
tet å lytte til befolkningens 
ønsker. De arbeider iherdig 
videre med å få på plass Follo 
lokalmedisinske senter på Ski 
som skal omfatte både døgn-

Folket vil ha døgnlegevakt

I dagens Norge handler det å 
bo om mer enn å ha tak over 
hodet. Bolig er blitt en vare, 
et spekulasjonsobjekt og en 
pengeplassering. 
Boligmarkedet skaper og 
opprettholder klasseskiller. 
Noen eier flere boliger, andre 
familier og enslige står uten-
for dette markedet. 
Utgiftene knyttet til det å bo 
utgjør størstedelen av må-
nedsbudsjettet for de fleste 
av oss. Det kan bli et stramt 
liv hvis vi av en eller annen 
grunn ikke klarer å betale for 
oss.

I kommunestyret har Rødt 
lagt vekt på sosial boligbyg-
ging. Vi går inn for lavere 
utbyggingstakt enn de store 
partiene.
Vi ønsker at Nesodden kom-
mune skal bruker plan og 
bygningslo-

ven til å tilby billige tomter 
og organisere nøktern bolig-
bygging utenfor markedet.
Boligbyggelag kan være 
distributør og kontrollere 
omsetningen. Vil man selge 
en leilighet skal det kun være 
tilbake til boligbyggelaget, 
og man skal verken tape eller 
vinne på det.
Husbanken bør få økte ram-
mer, så det er mulig å få 
startlån uten egenkapital fra 
en annen bank i tillegg. 
 
Nesoddens utforming som 
halvøy gjør oss sårbare med 
hensyn til biologisk mang-
fold. Lokalpolitikerne har en 
jobb å gjøre for framtidige 
generasjoner, ved å være mye 
tydeligere på hva som skal 
bygges ut og hva som skal 
bevares. Dette overlates i dag 
alt for ofte til utbyggerne, 
med stor fare for at profitten 

styrer over hundremetersko-
ger, viltkorridorer og kultur-
landskap. 

De fleste ønsker å eie sin 
egen bolig, men for noen er 
leiebolig et riktig alternativ. I 
2013 vedtok kommunestyret 
å bygge boliger for ungdom 
etter modell av Kløverveien, 
men ingen ting har skjedd.
De to viktigste boligsosiale 
utvalgene er planutvalget og 
helse og omsorgsutvalget. 
Begge utvalgene har de 
siste fire årene hatt ledere fra 
Høyre og nestledere fra AP. 

Å bo er en menneskerett

På valglista:

Odd Edvardsen (66) 
Berger
Jeg har i siste periode vært 
Rødt sin representant i 
Helse- og omsorgsutvalget 
og vara til kommunestyret. 
Viktigste sak for meg er å 
få døgnlegevakt tilbake til 
Nesodden sammen med det 
nye kommunale tilbudet om 
øyeblikkelig hjelp. Nesod-
den må ikke bli en kommune 
der alle viktige tjenester for 
beboerne forsvinner ut av 
kommunen.

Rønnaug Stensrud (57) 
Oksval
Jeg jobber som kommunalt 
ansatt helsearbeider, og kom 
til Nesodden for 26 år siden, 
da vi sammen med venner 
bygde ”cowboylandsbyen” på 
Oksval.
Jeg er aktiv i Rødt fordi mitt 
mål er et samfunn uten klas-
seskiller.
Viktigste sak i lokalpolitik-
ken? Åpenhet og ærlighet. At 
alle stemmer skal høres. 

Sigmund Espedal (43)  
Oksval

Jeg er vestlandsgutt som 
flyttet til Oslo i 2001 og 
parkerte på Nesodden i 
2003. Opprinnelig utdannet 
sosionom, men har jobbet 
med mye forskjellig. Har 
lang fartstid som musiker 
i inn- og utland, men for 
tiden brenner jeg mest for å 
opprette et selvstyrt tilbud 
og møteplass for fattige på 
Nesodden etter inspirasjon 
fra Fattighuset i Oslo.

Kontakt Geir Christensen på 
tlf 97631052 eller e-post
geirchris@gmail.com

Kontakt Henriette Norbeck, Øvre Movei 14.  
Tlf: 452 81 282. Epost: henriette.nordbeck 
@gmail.com

RØDT NESODDEN TRENGER DEG

rødt.no

BLI MED I RØD UNGDOM

Rødungdom.no

Rødt mener utvalgene burde 
ha samarbeidet på tvers, for i 
større grad å sette dagsorden 
for den boligsosiale utviklin-
gen på Nesodden.

Rødt har fått vite at folk 
ikke kvalifiserer for ytelser 
fra kommunen fordi de bor 
i midlertidige boliger, som 
hytter. Vi vil jobbe for at 
Nesodden kommune likestil-
ler mennesker enten de bor i 
villa eller hytte, og heller ser 
mangfoldet av oss som bor 
her ute som en styrke.

le-
gevakt og øyeblikkelig 
hjelp. Planen om et nybygg 
til godt over 100 millioner 
er nå kanskje erstattet av 
kjøp av ledige senger på Ski 
sykehus etter at palliativ av-
deling ble nedlagt (den enes 
død den annens brød). Hva 
dette vil koste er foreløpig 
uklart. Men det som er klart 
er at dette alternativet har en 
mye lavere kvalitet enn det 
påtenkte nybygget. Samtidig 
har man visst glemt at den 
såkalte «høye kvaliteten» var 
et av hovedargumentene fra 
H og AP for å velge Ski-alter-
nativet med nybygg. Uklart 
er det også om dette er en 
midlertidig løsning mens 
man venter på at nybygget 
skal bli ferdig. For å si det 
kort: Her «surres» det videre 
mens utgiftene og saksutred-
ningene stadig vokser. 
Kanskje på tide for AP 
og Høyre å ta farvel med 
Ski-alternativet og heller 
velge den løsningen folk på 
Nesodden ønsker? Uansett 
vil Rødt etter valget fortsatt 
arbeide for at døgnlegevakt 
og øyeblikkelig hjelp legges 
til Nesodden.  Høyre og AP 
må bare miste to mandater 
for at det skal bli flertall for 
døgnlegevakt på Nesodden, 
også i kommunestyret.

www.pdf-arkivet.no (2020)



3Nesodden Nr. 2  2015

I følge Helse og omsorgs-
planen er kommunens 
ambisjon at alle tjenester 
utøves med utstrakt grad 
av brukermedvirkning. 
Jeg vil arbeide for at 
dette ikke bare blir fagre 
ord, men en realitet i 
møte mellom kommu-
nen, brukere, pasienter 
og pårørende.

Ifølge Folkehelsemeldingen 
(Meld. St. 19) skal framtidens 
helse og omsorgstjeneste 
være pasientens og bruker-
nes tjeneste. Dette krever 
en tjeneste der pasienten 
står i sentrum, og der ingen 
beslutninger skal tas om meg 
som pasient, men sammen 
med meg: Min behandling – 
min beslutning. Dette gjelder 
både den enkelte pasient og 
overordnet på systemnivå. 
Dette prinsippet er i hoved-
sak allerede nedfelt i pasi-
entrettighetsloven.  Derfor 
handler dette om å endre 
praksis. Pasienter, brukere 
og pårørende skal være like 
viktige som fagfolk og politi-
kere i endringer av tjenester, 
og kvaliteten skal vurderes ut 
fra pasientens perspektiv.

Ja

Jeg har takket ja til å stille 
som listekandidat for Rødt 
ved kommunevalget 2015. 

Grunnen er at Rødt er et 
parti som tror på et samfunn 
bygget på solidaritet og sam-
arbeid. Samfunnet vårt pre-
ges av stadig større forskjel-
ler mellom de som har mye 
og de som har lite.  Vi tror 
på frihet i fellesskapet, og på 
åpenhet, dialog og medvirk-
ning. Rødt arbeider for et 
samfunn med like rettigheter 
for alle, og vil bidra til at vi 
sammen utvikler et Nesod-
densamfunn som legger til 
rette for gode liv for alle som 
bor her. Som kandidat for 
Rødt ønsker jeg å bidra til 
denne utviklingen. 

Hjertesaker

Min erfaringsbakgrunn, 
engasjement innen interesse-
politisk arbeid for funksjons-
hemmede, og yrkeserfaring 
som sykepleier innebærer at 
mine hjertesaker i politik-
ken er innen dette feltet.  
Det viktigste målet for meg 
som kandidat for Rødt er å 
snakke for de som ikke har 
en stemme, og å bidra til en 
utvikling av Nesoddenpolitik-
ken som ivaretar behovene til 
de som vanskelig blir hørt. 

Velferdsstaten

Den norske velferdsstaten 
bygger på en sterk offent-
lig sektor med universelle 

velferdsordninger og felles-
skapsløsninger. Vi ser nå at 
dette er under stadig sterkere 
press, og hvordan en svek-
ket offentlig sektor åpner for 
private løsninger for de som 
har råd. Det øker ytterlige-
reklasseskillene. Rødt vil ha 
en sterk og demokratisk styrt 
offentlig sektor som møter 
folk med respekt og lydhør-
het. Pasienter, brukere og 
pårørende blir behandlet  
som samarbeidspartnere og 
har innflytelse på utforming 
av tjenestetilbud både på 
individnivå og systemnivå.

Omsorgsplanen

Nesodden kommunes helse- 
og omsorgsplan (2011 – 
2020) viser at det mangler 
flere trinn i  omsorgstrappen, 
blant annet heldøgns bo-
tilbud til sykehjem. Planen 
beskriver i liten grad kon-
krete differensierte tilbud og 
tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og 
behov for tjenester, eksem-
pelvis brukerstyrt person-
lig assistanse. Dette gjelder 
mennesker i alle aldre, og 
hvor føringer fra myndig-
hetene er at alle mennesker 
skal ha samme muligheter til 
aktive og uavhengige liv. 

Jeg er 49 år, bor på Svestad 
og har vokst opp på Nes-
odden. Til daglig arbeider 
jeg nå som sykepleier. Jeg 
har mange års erfaring fra 
helsevesenet og har videre-
utdanning innen helserett og 
saksbehandling.  Mine største 
læremestre er imidlertid 
datteren min på 12 år som 
er multifunksjonshemmet, 
og min storebror som har 
alvorlig utviklingshemming. 
Som pårørende har jeg mye 
erfaringer i møte med helse-
vesenet og den kommunale 
helse og omsorgstjenesten. 
Jeg vet en del om hvor skoen 

Rødts kumulerte kandidat:
Marina  Holm Stenbråten

trykker, og hva som kan 
bidra til gode liv og mestring 
for mennesker med behov for 
tjenester og bistand, og deres 
pårørende og familier.  

Erfaring:  Har vært med i 
styret i Akershus HBF under 
Norges handikapforbund. Er 
medlem i Råd for likestilling 
av funksjonshemmede på 
Nesodden. 

Dersom du ønsker Ma-
rina i kommunestyret 
bruker du Rødt sin liste 
og setter kryss ved hen-
nes navn.

Brukermedvirkning

Rødt 
arbeider 
for:

- Å hindre privatisering, kon-
kurranseutsetting eller salg 
av hjemmebaserte tjenester 
eller sykehjem.

- Å få heldøgns legevakt og 
KAD pasienter tilbake til 
Nesodden.

- At alle offentlige bygninger 

og kollektive framkomst-
midler skal tilrettelegges for 
funksjonshemmede.

- Å synliggjøre og styrke 
kommunens ambulante, 
hjemmebaserte tjenester.

- At eldre og andre som mot-
tar kommunale tjenester skal 

ha et reelt valg mellom å bo 
på institusjon og hjemme.

- At alle som har behov for 
sykehjemsplass skal få det.

- Grendebaserte, lett tilgjen-
gelige tilbud for eldre og 
andre som trenger arenaer på 
dagtid.

- At tjenester som kjøpes 
privat av barnevernet kon-
verteres til faste kommunale 
stillinger.

- Å øke graden av bruker-
medvirkning i kommunale 
planprosesser og i møte med 
kommunen.

- At kommunen utarbeider 
en plan for å forebygge vold i 
nære relasjoner.

- At rusarbeidet i kommunen 
styrkes for å forebygge krimi-
nalitet, vold og helseskader.

- At kommunen etablerer et 
lærings og mestringssenter 
og blir en foregangskom-
mune når det gjelder fore-
bygging.

Ida Maja Fridstrøm 
(38)  Oksval/Ursvik

Kunstner, småbarnsmamma 
og permakultur-entusiast.

Jeg ønsker meg en kom-
mune som står på egne bein 
og er tilgjengelig for innbyg-
gerne sine. Jeg er
opptatt av miljø, utvikling 
og infrastruktur. 

Å få legevakten tilbake til 
Nesodden er min store
hjertesak.

På valglista:
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Jeg er elektromontør med 
lang fartstid fra fagforenings-
arbeid. Liker natur og turliv. 
Har allsidig politisk erfaring, 
skriver mye og er leder av 
Rødt sitt lokallag. Liker ana-
lyser og en skikkelig debatt. 
Hater maktspråk, arroganse 
og maktmisbruk.  Opptatt av 
prosesser.   Det viktige er ikke  

Rødts kumulerte kandidat:
Geir Christensen(63)

hvordan ting blir bestemt.  
Dersom folk får bruke sine 
kunnskaper og godt bonde-
vett blir resultatet bra.

Dersom du ønsker Geir i 
kommunestyret bruker 
du Rødt sin liste og setter 
kryss ved hans navn.

Det er stille
Det er stille i naturen 
i Lier denne sommer-
dagen. Gradvis har 
stillheten senket seg 
de siste årene. Ingen 
fuglesang. Ingen dor-
ske humler i solveggen. 
Ingen veps eller bier. 
Ingen fluer. Frukttrær-
ne står tomme. Den 
grønne Lierdalen er 
ikke lenger grønn. Den 
er grå, brun og stille.
Et scenario fra en 
dystopisk fremtidsfilm? 
Eller et clairvoyant 
bilde av en ikke altfor 
fjern fremtid? Fore-
løpig ingen av delene 
skriver Gert Nygårds-
haug. Det kunne like 
gjerne vært skrevet om 
Nesodden. 
De som ler av, eller ra-
ser over, at Nesodden 
noen ganger må sette 
behovene til våre amfi-
bier foran utbyggeres 
profittønsker bidrar 
sterkt til at skrekkbil-
det blir virkelighet her 

Bergerås

Aldri før har kvikksølv-
nivået i torsken i Indre 
Oslofjord vært høyere. 
Mattilsynet advarer  gra-
vide, ammende og små 
barn mot å spise torsk 
fra området.  Samtidig 
prøver en del av miljø-
myndighetene å bortfor-
klare at det har sammen-
heng med giftdumpingen 
på Malmøykalven. 

De årlige internasjonale 
rapportene bestilt av Miljø-
direktoratet, utført av NIVA, 
viser følgende når det gjelder 
forurensningssituasjonen i 
Indre Oslofjord:
- Kvikksølvnivåene i torske-
filet har økt kraftig (50%) 
siden 2006
- Det kreftfremkallende stof-
fet kadmium i torskelever 
har økt kraftig siden 2006 
- De giftige, tungt nedbryt-
bare klorforbindelsene PCB 
i torskefilet har økt kraftig 
siden 2006
- Indre Oslofjord er høyest i 
landet for en rekke nye miljø-
gifter: PBDE, PFAS, PFOSA, 
HBCD, SCCP, MCCP, BPA, 
TBBPA.

Hva har skjedd?
For å få til utbyggingen i 

Bjørvika, fikk Oslo Havn lov 
av flertallet i Nesodden kom-
munestyre å dumpe slammet 
de gravde opp fra Havnebas-
senget, i sjøen ved Malmøy-
kalven rett  på andre siden av 
Bunnefjorden.   
En stor lokal aksjon prøvde 
å forhindre giftdumpingen 
fordi de fryktet at det ville 
spre miljøgifter i stort om-
fang. For å få tillatelse, ble et 
helt batteri av tilsynsmyndig-
heter mobilisert for å forklare 
at det ikke var risiko ved pro-
sjektet . Men enigheten om 
det blant forskere var ikke så 
stor som lederne deres gav 
uttrykk for.   Mange vegret 
seg for å uttale seg offentlig. 

Giftig torsk

Ettersom forskningsinstitu-
sjonene lever av oppdrag de 
får fra de store aktørene, slik 
som Oslo Havn, er det tydelig 
at frykten for å gi kritiske 
synspunkter på ønsker fra 
oppdragsgiverne, har blitt 
stor. 
Også her  har det fått utvikle 
seg et system hvor bukken 
passer havresekken. 
Imidlertid har de iherdige ak-
sjonistene nå sansynliggjort 
sammenhenger. En stygg 
virkelighet kommer fram:
En pengesterk utbygger har 
gjort store skader på miljøet 
for å spare kostnader.   Pro-
fittjaget er den store drivkraf-
ten bak miljø-ødeleggelsene.

Hensynet til økologisk 
mangfold må ikke stå i 
veien for utbyggere. Ved-
takene om utbygging av 
Bergerås kan fortelle deg 
litt om hvem du stemmer 
på den 14. september.

Bergerås er en del av Ber-
gerskogen som Selvaagbygg 
ønsker å bygge ut.  Utbygging 
og veibygging hit gjør sann-
synligheten for at mestepar-
ten av Bergerskogen bygges 
ned, stor.   Bergerskogen er 
en av de viktige naturområ-
dene Nesodden har. 

Miljøutredninger på be-
stilling

Selvaagbygg bestilte, som 
utbyggere må, en miljøkart-
legging.

«Miljøkartleggingen kon-
kluderte med at boligbyg-
ging innenfor planområdet 
ikke representerte betydelig 
konflikter hverken i forhold 
til landskap eller naturgrunn-
lag.», het det. 

Nå gjør beboerne nær Ber-
gerås noe uvanlig. De skran-
gler sammen 20. 000 kroner 

og bestiller sin egen miljø-
rapport. Ny biolog finner 
flere rødlistarter (utryddings-
truede arter) og konkluderer:

«Gjennomføring av utbyg-
ging slik planene foreligger 
pr. dags dato vil ha vesent-
lig negativ innvirkning på 
naturverdiene i området, 
hovedsakelig som følge av 
direkte nedbygging av viktige 
arealer for biologisk mang-
fold, men også som følge av 
fragmentering.»  Og: «I lys 
av de nye resultatene som 
har framkommet som følge 
av 2012-kartleggingen kan 
ikke vurderingen som er gjort 
i ROS-analysen sies å være 
dekkende for den reelle situa-
sjonen.»

Skjulte ødeleggelsene, gir 
seg ikke

Enkelt sagt har utbygger 
gjennom sitt totale grep over 
informasjonsinnhenting og 
rapportlevering klart å skjule 
at vesentlige naturverdier vil 
bli ødelagt. Bare gjennom en 
spleis blant naboene på en 
egen undersøkelse har lure-
riet blitt synlig. 

Hvor ofte skjer det, og hvor 
ofte taper naturen og lokal-
miljøet mot pengemakt?

Når kommunen får den nye 
rapporten, blir det ikke ny 
høring men et litt redusert 
utbyggingsvedtak blir gjort 
av flertallet.  

Mindretallet (MDG, V og 
Rødt) anker avgjørelsen inn 
for Fylkesmannen.  Fylkes-
mannen opphever kommu-
enstyrets vedtak fordi det er i 
strid med gjeldende lover og 

regler for vern av biologisk 
mangfold. 

Hva skjer så?  Rådmannen 
tolker saken slik at den var 
for dårlig utredet.  Han skri-
ver et noen sider lenger saks-
papir hvor han innrømmer at 
utbyggingen vil være skadelig 
for det biologiske mangfol-
det, men sier at hensynet til 
behovet for utbygging må gå 
foran. For deretter å fremme 
akkurat det samme vedtaks-
forslaget.  Det blir vedtatt i 
vinter, og mindretallet anker 
til fylkesmannen på nytt. 

Der står saken. Bergeråsens 
skjebne kan bli avgjort ved 
valget i høst. 

Det kreves handlings-
kraft for å ta styringen 
fra hissige eiendoms-
spekulanter med profitt i 
blikket.  Rødt ber deg om 
hjelp til å skaffe kommu-
nen det. 

Kommunen trenger:
- En planavdeling med ka-
pasitet til å lage planer selv, 
ikke overlate det til store 
utbyggere (eiendomsspeku-
lanter)
- En Nesoddmark med for-
bindelseslinjer til sjøen som 
er vernet  i markaloven
- En kyst som er åpen for 
allmennheten
- En kommune med en plan 
for å ivareta økologisk mang-
fold

Handlingskraft
- En kommune som tar grep 
om egen utvikling vekk fra 
soveby og til et helhetlig 
samfunn.

Christine på oljeopprydding 
utenfor Fedje
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Samarbeidsrådet for 
biologisk mangfold:

”Naturen sørgjer for at du 
kan puste inn rein luft, 
drikke reint vatn og ete deg 
mett kvar dag. Mangfaldet av 
artar og økosystem i naturen 
utgjer grunnmuren for men-
neska sin eksistens. Begyn-
ner grunnmuren først å slå 
sprekkar, er det ikkje lenge 
før heile byggverket rasar. 
Med mindre ein set i verk 
store og omfattande tiltak.”

World Wildlife Found:

”Påvirkningene på natur-
miljøet skjer i et tempo 
som langt overgår naturlig 
dynamikk. I dag dør arter ut i 
et tempo som er opp til tusen 
ganger høyere enn naturlig. 
FNs miljøprogram har esti-
mert at det hver dag forsvin-
ner mellom 150 og 200 arter 
på verdensbasis. Bare på 
Norsk Rødliste (2010) er 
nesten 2400 arter truet. 

I fjor rant Flaskebekktjern tomt. Demningen lekker. Grunneier og kommunen diskuterer 
ansvarsforholdene mens biotopen kan tørke ut.

Gi en stemme til de som 
ikke har stemmerett 

I all oppmerksomheten 
om klima kan forsvaret 
av naturområder og arter 
fort bli glemt. Ikke alle 
vil gi utryddingstruede 
padder forrang for utbyg-
ging. 
 
Nesodden har siden 
forrige århundre vært 
et sted folk dro til for å 
slappe av fra byens larm 
og mas. 
Den friske lufta, naturen 
og nærheten til sjøen 
lokker fremdeles folk 
til å bosette seg her på 
halvøya. Spørsmålet blir 
hvor mange hus, veier og 
parkeringsplasser idyllen 
tåler.

Når begynner utviklingen å 
medføre utryddelse for dyr, 
planter og deres leveområder 
(habitater)? 

Det er vel ingen stor sak at 
kommunestyret presser frem 
sin tørrskodde sti tvers over 
paddenes vandringsbane?  
Jo, hvis dette er siste i rekken 
av nye hindringer paddene 
står overfor for å kunne re-
produsere. 

Flere av amfibiene på Nesod-

den er rødlistede. Det betyr 
at de allerede er på randen av 
utryddelse. Hvis de ikke får 
noe hjelp fra oss mennesker, 
vil de dø ut. Og når én art dør 
ut, påvirker det andre arter.  

Nesodden er rikt
 
På Nesodden har vi et stort 
biologisk mangfold, og flere 
arter som kanskje har sin 
europeiske nordgrense her. 
Oslofjordområdet er et spesi-
elt rikt biologisk område, og 
vi er forvaltere av det. 

Den største trusselen mot 
biologisk mangfold er tap 
av areal som planter og dyr 
trenger for å leve. Siden vi 
mennesker og dyr som regel 
liker samme slags habitat, 
ender naturen som regel med 
å være den tapende part.
 
Oppdeling

Utfordringer på Nesodden 
er at vi er en halvøy der det 
fra tidligere tider var sam-
menhengende natur, men 
som nå er blitt stykket opp i 
hagebyer og veier på kryss og 
tvers. Dette forandrer miljøet 
veldig. Menneskene utkon-
kurrerer andre organismer/

arter. 

Bioinvasjonen

Den andre trusselen er bioin-
vasjon, dvs. innvandrede 
fremmede arter som overtar 
arealet til de stedegne artene 
og forrykker hele den økologi 
balansen. 

Her på Nesodden er det 
ikke bare brunsnegler som 
har spredt seg, men også en 
rekke andre arter som MÅ 
bekjempes øyeblikkelig før de 
kommer helt ut av kontroll. 
For eksem-
pel kan 
importerte 
planter brin-
ge med seg 
uønskede 
parasitter. 

Problemet 
med fremmede planter og 
organismer er så stort og 
akselererer så fort, at det er 
helt ut av kontroll. 

Det som kreves for å stoppe 
dette, er at vi mobiliserer 
befolkningen til en stor felles  
innsats som må til for å be-
kjempe denne trusselen. Res-
surser må bevilges til kartleg-

ging og kommunestyret må 
ta Nesoddens naturmangfold 
på alvor.

Plan for biologisk mang-
fold 

Rødt har i mange år kjempet 
for at biologisk mangfold skal 

bli en del av 
klimaplanen 
vår. Rådman-
nens hørings-
utkast man-
gler de mest 
elementære 
mål og tiltak 
for å ta vare på 
vårt biologiske 

mangfold.

Dette skjer i en kommu-
ne hvor:
Utbygger står for utrednin-
gene om virkningene på det 
biologiske mangfoldet der de 
ønsker å bygge. (Du kan jo 
gjette om miljøet eller fortje-
nesten styrer)

Kommunen mener vi kan 
bygge ut områder som ikke 
er undersøkt for skadevirk-
ninger på biologisk mangfold 
fordi det da ikke er påvist 
skadevirkninger.
Kommunen ikke har noen 
helhetlig oversikt over habi-
tater og arter og derfor ikke 
vet virkningene av tiltakene 
for miljøet som helhet.
Kommunen tillater seg å 
konkludere med at ja, her 
vil skadevirkningene for 
rødlistarter være store, men 
behovet for utbygging må gå 
foran.
Kommunen heller ikke tar 
ansvar for å skaffe rødlistar-
ter alternative leveområder. 
 
Rødt vil snu denne ten-
kemåten på hodet. Det 
er det langsiktige beho-
vet for å ivareta dyr og 
planteliv som må komme 
først.  Vi skal vite hva vi 
gjør når vi bygger ut.

”Det å være politiker 
handler  om å oppføre 
seg voksent. Du er nødt 
til å sette de kortsiktige 
gleder bak dem som kan 
virke som de kjedelige 
langsiktige mål.”

Jeg bor på Spro og ble enga-
sjert  i miljøvern for over 20 
år siden og er det enda.

I WWF er jeg med i  Ren 
kyst-kampanjen og blir med 
på  kurs som skadestedsleder 
oljevern til høsten. Det å stå 
med beina på en kyststripe 
som er asfaltert av olje etter 
et utslipp, gjør noe med deg 
som menneske.

Var også  med Greenpeace i 
en periode både som frivil-
lig og ansatt. Jeg har sett 
steder som kan skremme opp 
den mest hardbarka person. 
Det øde månelandskapet 
i Alberta (tjæresandutvin-
ning) er et sånt tilfelle. Det 
er fullstendig blottet for liv 
og så stort at det er synlig 
fra verdensrommet som et 
ødelagt sår i naturen.  Det 
er omringet av demninger 
med det giftige avfallsvannet 
som siver nedover til de store 
innlandssjøene og videre ut i 
nord Atlanteren . Kreftfrem-
kallende og forurensende på 
sin vei.

Rødts kumulerte kandidat 
Christine Tetlie  (43)

Har også arbeidet  for Fattig-
huset i Oslo både i matude-
lingen og som mediaansvar-
lig og styreleder.
Fattighuset i Oslo er en  
frivillig organisasjon som 
samler inn mat som egentlig 
skal kasseres, enten pga dato 
el pga ubetydelige feil .
Dette blir delt ut til folk som 
ikke har så mye penger. De 
blir det bare flere og flere av.
Personlig er jeg opptatt av 
rettferdighet og at alle får 
en lik sjanse i livet,uansett 
om de er foreldreløse, født 
av  fattige foreldre eller hatt 
flaks.  Synes det er ille at 
barn av foreldre med dårlig 
råd er feilernærte.pga dårlig, 
eller mangelfullt kosthold.
Jobber som nattevakt på 
Nesoddtunet for å finansiere 
frivilligarbeid,  de svake uten 
stemme er definitivt  nedpri-
oritert i det norske kostnada-
orienterte samfunn.  Der-
som du ønsker Christine 
i kommunestyret bruker 
du Rødt sin liste og setter 
kryss ved hennes navn.

Vårt naturgrunnlag er utsatt 
for et enormt press fra en sta-
dig økende befolkning som 
stadig forbruker mer. I dag 
er tapet av verdens plante- og 
dyrearter og ødeleggelsen 
av økosystemer et av våre 
aller største miljøproblem. 
Forskere anslår også at 60 
% av jordas økosystemer er 
ødelagt bare i løpet av de 
siste 50 årene.”

Livsgrunnlaget rakner

www.pdf-arkivet.no (2020)



6 Nesodden Nr. 2  2015

Jeg er født i Athen og har 
bodd og studert i flere eu-
ropeiske byer. I 2005 flyttet 
jeg til Norge. Her har jeg 
arbeidet med pleie og omsorg 
og i skolen. I 2008 flyttet jeg 
til Nesodden og har siden 
arbeidet på Bjørnemyr skole. 
Jeg er opptatt av politikk og 
kultur og er engasjert både 
i lokale og internasjonale 

Rødts kumulerte kandidat:
Efthimios Karantonis(42 )

spørsmål. Styremedlem i 
Rødt. Eftimios er antakelig 
den eneste innvandreren som 
kan bli valgt inn i kommune-
styret.
Dersom du ønsker Eft-
himios i kommunestyret 
bruker du Rødt sin liste 
og setter kryss ved hans 
navn.

I fjor ba FNs høykom-
missær Norge om å ta 
imot 123 skadde syriske 
flyktninger . Den blå blå 
regjeringen sa nei. Efthimios 
Karantonis skrev dette forsla-
get til kommunestyret: 
Regjeringen ønsker ikke å 
motta skadede eller syke 
flyktninger. Den kyniske for-
klaringen er at kommune ikke 
har kapasitet. Bergen kom-
mune uttrykker likevel at de 
vil ta imot disse flyktningene.  
Hva er Nesodden kommunes 
ståsted i dette spørsmålet? I 
vår kommune ligger et av de 
største habiliteringssentrene 

Skadde syriske flyktninger
i Norge. Kunne kommunen i 
samarbeid med Sunnaas sy-
kehus ta i mot noen skadede 
flyktninger? 
Vedtaksforslag: «Kommu-
nen skriver til regjeringen og 
tilbyr seg å ta imot skadde 
syriske flyktninger. Rådman-
nen bes ta kontakt med Sun-
naas for å legge til rette for 
slikt mottak.»

Rødt fremmet det som inter-
pellasjon i kommunestyret. 
Ordfører skrev om forslaget 
litt mer polemisk mot Høyre, 
men innholdet ble vedtatt. 
Vi får nå en oppfølging med 

Kommunen har behand-
let ny kommunikasjons-
strategi som legges ut på 
høring i disse dager.  
Hva som ble nedstemt og 
ikke legges ut på høring 
er interessant:

Følgende forslag fra Rødt ble 
nedstemt med Aps og flertal-
let i H og SV sine grupper:

Fremdeles ikke svar?

Velveier – snur kommunestyret?

Kommunestyret sine 
vedtak om å slutte med 
vinterbrøyting av vel-
veier har skapt mye 

strid. 

Tre partier har stått 100% 
bak vedtaket om å kutte ut 

brøyting av ”private” vel-
veier: Ap, H og V. Nå melder 
både Venstre og Høyre i 
valgkampen at de vil at kom-
munen igjen skal brøyte alle 
velveier.  Det er en studie 
verdt hvor mye av det som lo-
ves i valgkampen som holdes 
etterpå. 

Nå trenger rådmannen uan-
sett god tid på å få på plass 
brøyteavtaler før vinteren, 
og han må få budsjett for å 
kunne sette i gang igjen i år. 
Budsjettjusteringer gjør kom-
munestyret 18. juni. Rødt 
vil derfor foreslå følgende til 
junimøtet:

Kommunen skal brøyte vel-
veier og holde gatelys i orden 
som tidligere. Rådmannen 
bes reforhandle avtaler om 
dette før vinteren. 
Budsjettet for 2015 justeres 
med kr 200 000,- for brøy-
ting av velveier.

Høyre og Venstre oppfordres 
til å støtte dette forslaget. 18. 
juni behandles saken.

at kommunen tilbyr seg å ta 
imot 7 syriske flyktninger i 
tillegg til vanlig flyktning-
kvote. Noen partier slår seg 
på brystet med at dette er en 
stor innsats, men av Syrias 
ca. 4 millioner flyktninger 
blir vi ikke akkurat ruvende 
i hjelpeinnsatsen. Rødt fikk 
lagt inn at vi spesielt kunne 
ta imot flyktninger som tren-
ger habilitering. 

For Rødt er dette en viktig 
sak som handler om å hjelpe 
dem som alle mest trenger 
hjelp. 

Plan og bygningsloven:
Medvirkende demokrati

Mange byggesaker på Nesod-
den får  naboprotester mot 
seg.  Mye av årsaken er at 
utvikling av byggeprosjekter 
skjer uavhengig av innbyg-
gerne i området og at de 
først slipper til når planene 
er ferdige.  Da får vi ingen 
mulighet til å legge inn 
føringer, bare protestere på 
ferdige løsninger. Det skaper 
konflikter som nabolaget som 
oftest taper, men som også 

utbyggingsprosjektene taper 
på fordi de går glipp av mye 
lokalkunnskap. 

I Nesoddposten er det lagt 
fram et forslag til hvordan 
medvirkende innbyggerde-
mokrati kan utvikles i forhold 
til plan- og bygningsloven.   I 
korte trekk handler det om 
nabolagsorganisering hvor 
innbyggerne får en egen rolle 
i å foreslå utvikling av eget 

nærområde. De utformer 
forslag og deltar på planut-
valgets behandling av saken 
med tale og forslagsrett. Vi 
oppfordrer alle til å lese for-
slaget og diskutere om dette 
kan være en bedre demokra-
tisk løsning enn vi har nå. Se 
http://www.nesoddposten.
no/medvirkende-innbyg-
gerdemokrati-pa-nesodden-
eller-vet-politikerne-best/

”Alle henvendelser med 
spørsmål til kommunalt 
ansatte om kommunale 
spørsmål skal journalføres 
og besvares. Svarfrist settes 
til 3 uker. Avvik registreres 
og rapport med tiltak sendes 
kommunestyret i tertialrap-
porten.”

Forslaget innebærer i ho-
vedsak at kommunen må 
forholde seg til offentlighets-
loven og at kommunestyret 
skal få rapport om brudd. I 
tillegg at svarfristen gjøres en 
uke kortere enn lovens min-
stekrav. Flertallet oppfattet 
tydeligvis ikke dette som en 
sak vi trenger store endringer 
på.  En rekke forslag fra Rødt 
av lignende karakter ble også 
nedstemt. 

Utredningen er full av vakre 
ord, men når det kommer 
til handling er det lite nytt.  
Rødt ønsket den sendt tilbake 
for å konkretisere målsettin-
ger, tiltak og oppfølging. Det 
ble avvist. Saken sendes ut på 
høring med noen forbedrin-
ger fremmet av KrF og Rødt.  
Det er fritt for alle å sende 
inn synspunkter til høringen 
når den legges ut i nærmeste 
framtid.

På valglista:

Janne Scavenius (39)  
bosatt på Tangen, 3 barn, 
jobber som forlagsredaktør. 

Opptatt av barns vilkår og 
muligheter, av barnehage og 
skole. Ønsker et likt tilbud i 
kommunale og private barne-
hager, økt lærertetthet, større 
metodefrihet for læreren og 
mindre testing og måling i 
skolen. Ikke alt som kan tel-
les, teller. Ikke alt som teller, 
kan telles!

Bilde: Privat

Svar på quise:
1: B, 2:C, 3:B, 4:A, 5:A, 6:B
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Er innfødt nesodding og går 
til vanlig på Oslo by Steiner-
skole. Bor dette skoleåret 
14/15 i Portsmouth, England. 
Har lenge vært med i både 
Rød Ungdom og Natur og 
Ungdom. Med en musikalsk 
familie ble kunstlinje og 
kulturinteresse naturlig. Jeg 
liker å snakke med folk. Sto-
ler på egen dømmekraft og 
prøver å se det beste i men-
nesker. 

Rødts kumulerte kandidat:
Lily Agnes Kolltveit Ford (18) 

Jeg er opptatt av store ting 
som  at ikke Norge skal være 
med i krig, miljø og feminis-
me. Å vokse opp i en famile 
på Fjellstrand uten bil betyr 
at jeg vet det meste om beho-
vet for gang- og sykkelveier.
Dersom du ønsker Lily 
Agnes i kommunestyret 
bruker du Rødt sin liste 
og setter kryss ved hen-
nes navn.

På valglista:

Marcus Mauricio Knud-
sen (32) Hellvik

Masterstudent ved det 
Teologiske Menighetsfakul-
tet.  Har tidligere jobbet for 
Fredskorpset og Røde Kors. 
To barn på 1 og 4 år. 

Nesodden Rødt skal være en 
klar og ansvarlig stemme i 
lokalpolitikken. Prioriterte 
saker for Nesodden Rødt, 
bør være å legge til rette for 
bosetting av kvoteflyktninger 
og utbygging av gangstier.   

Espen Kihle (43) 
Fjordvangen

Er fra Tønsberg og har 
bodd på Nesodden i 2 år. 
Jobber på bolig for psykisk 
utviklingshemmede. 
Deltidsstudent. Har 
ikke satt meg dypt inn 
i noen lokale saker 
ennå. Er først og fremst 
opptatt av Miljøkrisen(e) 
(naturspørsmål), 
sosial rettferdighet og 
internasjonal solidaritet. 
Disse spørsmålene bør ses i 
sammenheng med tanke på 
løsninger og forbedringer 
som også er uforenelig med 
nyliberalistisk kapitalisme. 
Har stemt Rødt de siste 
20 årene, først og fremst 
grunnet utenrikspolitikk. 
Ingen støtte til 
imperialistenes kriger, i 
motsetning til SVs svik.

Gang- og sykkelveier 
fortsatt på vent?

AP og Høyre  har sørget 
for at bygging og drift av 
omsorgsboliger på Nes-
odden skal legges ut på 
OPS-anbud. Privat aktør 
skal drifte boligene i 30 
år. Innen fjernvarme har 
også kommunen gjort en 
OPS-avtale. 

I alle kommuner er det 
behov for å samarbeide med 
private. Det som høyresida 
de siste åra har kjempet for 
og til dels fått gjennomslag 
for, er imidlertid å privati-
sere offentlige tjenester på 
kommersielt grunnlag som 
sjukehjem, barnehager osv. 
Påstanden om at dette gir 
rimeligere og/eller bedre 
kvalitet på tjenestene har  
blitt tilbakevist gang på gang. 
Resultatet er private kom-
mersielle tjenesteleverandø-
rer med svære overskudd. 
Ofte på bekostning av ansatte 
med  lavere lønninger og 
dårligere pensjons- og vel-
ferdstilbud samtidig som det 
offentlige velferdstilbudet 
forringes.
Etter hvert som stadig flere 
har skjønt og sett at disse 

Offentlig privat  samarbeid -  OPS –   
er privatiseringsmotoren

formene for privatisering 
ikke gir bedre velferdstilbud, 
har slike framstøt møtt stadig 
større motstand. 

Med OPS  står anbudsvin-
neren for både finansiering, 
utbygging og vedlikehold 
av prosjektet.  Kommunen 
leier eksempelvis skolen eller 
omsorgsboligene tilbake, ofte 
for 30 år. 
OPS selges inn bl.a. med 
påstander om at dette er 
prosjekter som er
- Billigere
- Gir bedre tjenester til bru-
kerne
- Bedre kostnadsstyring ved 
mer hensiktsmessig risiko-
fordeling

Billigere?

En kommune vil alltid  kunne 
få billigere lån/finansiering 
enn en privat utbygger. I 
tillegg må en privat utbyg-
ger ta høyde for den risikoen 
han tar i den tilbudte prisen. 
Noen er til og med så frekke 
at de påstår at dette er løs-
ningen for kommuner som 
ikke har råd til å ta opp mere 

gjeld. Har man ikke råd til å 
låne penger gjennom kom-
munale ordninger, har man i 
hvert fall ikke råd til å inngå 
en OPS-kontrakt! 
Bedre tjenester til brukerne?
Hvorfor skulle en privat 
løsning gi bedre tjenester til 
brukerne enn dagens kom-
munale tjenester? Hovedut-
fordringen for kommunene 
i dag er mangel på penger til 
å bygge ut tjenestene til et 
tilfredsstillende nivå. OPS-
kontrakter løser ikke dette 
problemet!

Bedre risikostyring?

Uansett hvordan man forde-
ler risikoen, så vil den største 
risikoen for kommunen være 
at man mister handlefrihe-
ten i 20 eller 30 år. I tillegg 
må man bære risikoen for at 
leverandøren kan gå konkurs 
el.

Hvordan kjempe mot 
OPS og annen privati-
sering av kommunale 
tjenester

Ved utlysning av offentlig 

anbud innenfor bygg- og 
anleggskontrakter krever 
Rødt at:
- Bedrifter med landsom-
fattende tariffavtale skal 
prioriteres ved inngåelse av 
offentlige kontrakter.
- Kontrakter skal oppheves 
dersom de ansatte nektes å 
inngå landsomfattende tariff-
avtale etter norsk lov.
- Arbeidet skal utføres av 
tilbyderen og dennes ansatte. 
Hvis bruk av underentreprise 
allikevel er nødvendig, skal 
kontraktene stille krav om 
maksimalt to ledd.
- Avtale om underentreprise 
med enmannsforetak el-
ler anvendelse av innleid 
arbeidskraft må godkjennes 
etter skriftlig begrunnelse fra 
entreprenøren.
- På kommunens byggeplas-
ser må minst en person på 
hvert arbeidslag forstå og 
kunne gjøre seg godt forstått 
på norsk.
Rødt vil at all konkur-
ranseutsetting og priva-
tisering av kommunale 
tjenester skal stanses.

Forslag til ny trafikksik-
kerhetsplan foreligger 
fra Rådmannen.  270 
innspill kom fra innbyg-
gerne.  I handlingsdelen 
finner vi få  tiltak som lø-
ser disse utfordringene.   

En del forslag til å lage 
reguleringsplaner for de mest 
utsatte strekningene forelig-
ger.   Det er: 
- Beksrudbakken-Fjellstrand
- Fjellstrand skole Fjellkrys-
set
- Hegelundveien.Balsrud-
veien
- Ommen-Bleksli vannverk
- Kløftaveien 106-Munke-
rudstubben
Men det skal ikke gjøres før 
i 2017.   

Planene for Fjordvangen-
Torget og Hellvikveien er 
ferdige og venter på penger 
fra Fylkeskommunen.

Farlige kryssinger

Tiltak for å sikre farlige kryss 
og krysningspunkter er nes-
ten fraværende. 

Vurderinger skal gjøres 
av tiltak i Tangenveien og 
Myklerudveien, men farlige 
kryss som f.eks. Oksval og 
Skogheim er ikke nevnt. Det 
skal imidlertid telles antall 
kryssinger en rekke steder 
i år. Og neste år skal det 
vurderes fjerning av gamle 
og opprettelse av nye gang-
felt.  Når noe skal utføres er 
svært uklart. 

Det foreligger noen forslag 
til skilting og oppfølging av 
parkeringsbestemmelser.  
 
Konkretisering

Det er stort behov for å 
omgjøre dette planforslaget 
til en mer handlingsrettet 
plan med tiltak og tidsfrister.   
Planen ligger her: https://
innsyn.e-kommune.no/
innsyn_nesodden_politisk/
wfdocument.aspx?journalpo
stid=2015012999&dokid=35
9911&versjon=1&variant=P&
ct=RA-PDF  Vi vil gjerne ha 
forslag til forbedringer.
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Jeg bor på Fjorvangen og er 
utdannet Magister Artium. 
Pensjonert diplomat. Selv-
stendig næringsdrivende. 
Møtende vara i kommunesty-
ret, medlem av TMP-utvalget 
og Kulturutvalget. Med 
i  Fredsbevegelsen på Nesod-
den.  Navnefesttaler, vigsler 
og seremonileder i Human-
Etisk Forbund, medlem av 
Oslo Universitetssykehus’ 
Samtalepartnergruppe for 
mennesker i krise. 

Jeg er et engasjert menneske 
som:  Arbeider MOT kom-
munesammenslåingen, FOR 

Rødts 1. kandidat:
Kjellaug Myhre (71)

medvirkende demokrati, et 
integrerende Nesodden-sam-
funn og bærekraftig miljø. 
Opptatt av de enorme ulik-
hetene globalt og i forskjells-
Norge, norsk krigføring og 
profitt på våpensalg via USA 
og Nato, verdenssamfunnets 
svik mot Palestina generelt 
og konsentrasjonsleiren i 
Gaza spesielt.

Dersom du ønsker Kjel-
laug i kommunestyret 
bruker du Rødt sin liste 
og setter kryss ved hen-
nes navn.

Er der når du 
trenger det

Det kan virke som om kommunen gjør som den vil, helt uavhengig av hvem som 
er valgt til å styre.  Forskjellene kan være vanskelig å få øye på.  Det er ikke like-
gyldig hvem du velger.  

Når saker blir akutt,  kommer ofte lokale aksjoner og krav.  De kan presse fram 
endringer. Men det er lettest hvis det er noen i systemet som støtter deg opp. Det 
er rollen Rødt har. Her er noen eksempler:

Brannsikring av Fjell-
strand skole

Fjellstrand skole hadde 
hatt pålegg om utbedring  
av brannfeller fra i alle fall 
2005. I 2012 tok FAU opp 
saken og innkalte politikerne 
til oppvaskmøte for å få fart 
i arbeidet med å montere 
branntrapp med mer.  Alle sa 
ja og ha.   Rødt tok saken og 
fremmet interpellasjon om 
at branntiltak måtte utføres 
straks. Det fikk bare 4 stem-
mer. Ordfører Sandbergs 
forslag, som ikke angav noe 
tidsperspektiv ble vedtatt. 
Men vi bidro til å skape trykk 
som etter hvert fikk tiltak på 
plass.

Gang- og sykkelveier

Rødt stilte forslag om å 
fornye Trafikksikkerhetspla-
nen vår i løpet av 2013.  Det 
ble nedstemt av AP, H og 
Frp. Underveis har vi prøvd 
å sette fokus på trafikksik-
kerhet og løfte temaet.  Nå 
kommer en plan som er lite 
konkret. Rødt er pådriver 
for å få konkrete  tidfestede 
tiltak.

Barnehagestapping
Da rådmannen   foreslo å øke 
antallet barn i storbarnavde-
lingene fra 24 til 28 reagerte 
ansatte og foreldre. Det ble  
skarpe debatter om kvalite-
ten i barnehagene og  ar-
beidsforholdene for ansatte.  
Resultatet var at kommune-

styret avviste forslaget etter 
vedtaksforslag fra Rødt og 
Høyres Constance Elmen-
horst. 

Legevakt
Rødt har støttet opp de lokale 
aksjonene for å få døgnle-
gevakt tilbake til Nesodden.  
I kommunestyret har vi 
fremmet forslag om å hente 
døgnlegevakta tilbake  og har 
vært initiativtaker til felles-
forslag og fellesopptreden 
fra de 6 partiene som ønsker 
døgnlegevakta tilbake. 

Tariffavtalen til lærerne
Våren 2014 var lærerne i 
streik. En aggressiv arbeids-
giver ville ha redusert de sen-
trale,  landsdekkende avtale-
ne.   Ordføreren på Nesodden 
støttet arbeidsgiverne.   Rødt 
tok initiativet til at kom-
munestyret som ansvarlig 
arbeidsgiver for lærerne på 
Nesodden skulle be Kommu-
nenes Sentralforbund om å 
trekke de aggressive kravene.   
Vi fikk ikke flertall, men 
klarte å få fram at kommune-
styret var svært delt i sitt syn 
og bidro til å svekke arbeids-
givernes offensiv. 

Boikott av israelske va-
rer. 
Palestinakomiteen har samlet 
over 1000 underskrifter for 
kravet om å boikotte israel-
ske varer fra okkuperte pales-
tinske områder.    Rødt reiste 
saken i kommunestyret og 
fikk flertall for at kommunen 

ikke skulle kjøpe israelske 
varer så lenge okkupasjonen 
fortsetter. 

Bergerskog – biologisk 
mangfold
Når naboene protesterte på 
nedbyggingen av Berger-
skog, bestilte egen rapport 
til kr 20 000,- for å påvise 
feilinformasjon fra utbygger 
. Utbygger gav inntrykk av at 
skadevirkningene for det bio-
logiske mangfoldet var små, 
mens naboenes inngripen 
påviste svært store skadevirk-
ninger i en av våre verdifulle 
biotoper.  Rødt har ligget på 
saken siden. Når AP, H og 
Frp satte alle miljøhensyn 
til side tok vi initiativet til 
lovlighetskontroll hos fylkes-
mannen. Der fikk vi medhold 
i at vedtaket var ulovlig. Nå 
har flertallet prøvd seg på 
nytt med samme vedtak og 
ny lovlighetskontroll forelig-
ger.  Kanskje kan et miljøo-
vergrep stoppes. 

Sykehjemsplasser
I vår ble mangelen på syke-
hjemsplasser akutt.  Kom-
munestyreflertallet med AP 
og Høyre i spissen var så 
tøffe på innsparingene sine 
at situasjonen ble uhåndter-
lig med økende regninger fra 
A-hus for pasienter kommu-
nen ikke klarte å ta imot og 
mange sykehjemspasienter 
på legd i andre kommuner.  
Rødt interpellerte og presset 
fram rask åpning av ny avde-
ling på Nesoddtunet. 

Fra et av legevaktsmøtene.  Døgnlegevakt får vi dersom AP og H mister flertallet etter valget

Quise
1. Hvem stemte for å avvikle 
vintervedlikeholdet av vel-
veiene (2013)?
 
A: AP, H, V og MDG
B: AP, H, V og Frp.
C: AP, H, SV og MDG
 
2. Hvem støttet KS (arbeids-
giverne . Kommunenes sen-
tralforbund) i kampen mot 
lærerne i 2014?
 
A: AP, H, KrF
B: H, Frp, V og KrF
C: AP, H og Frp
 
3. Hvem er mot heldøgnsle-
gevakt på Nesodden?
 
A: Frp, Krf og H
B: AP og H
C: SV, AP og H
 
4.  Hvilke partier stemte for å 
verne Bergerås?

A:  R, MDG og V
B: R, MDG, SV, V og KrF.
C: R, AP, SV og MDG
 
5.  Hvem stemte for at Nes-
odden skulle delta i den kul-
turelle boikotten av Israel?
 
A: R
B: R, SV og MDG
C: R, SV, AP og V

6. Hvem stemte for å avvi-
kle ordningen hvor 10% av 
velgerne kunne kreve folke-
avstemning om en sak?

A: AP, H, KrF og Frp?
B: AP, H, V og Frp?
C: AP, H

Svar nederst på side 6
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