
Rødt i Østensjø bydel sier: 
•	 Ingen utbygging på østkanten før en ny t-banetunnel 

gjennom sentrum er på plass. Nå bygges det tett, høyt og 
trangt i øst, mens T-banen er full. 

•	 Det må lages en plan for å ta vare på drabant byene. 
De er flotte boligområder med plass og lys, men trues av for-
tetting. Vi er også mot snikflytting av Marka-grensa.

•	 Vi ønsker at bydelen vår gjør Kobane til vennskaps-
by, den kurdiske byen som vant over terroristgruppa IS i vår. 
Solidaritet og samhold over landegrensene trengs alle steder.

•	 Sykehjemsplass til alle som søker. Det ville vært et vir-
kelig fritt brukervalg. 

•	 Nei til heldagsskole. Arbeidsdagen må bli kortere for både 
voksne, barn og ungdom. Det er så mye annet å bruke livet til. 

Hele programmet til Rødt i Østensjø bydel er her:  
www.rodt-ostensjo.no.  
Vi er på Facebook: www.facebook.com/ostensjonytt.

Vår farge er rød. Vi er sosialister. Vi ser hvordan kapitalisters 
profitt dessverre har forkjørsrett i samfunnet. Kapitalismen kan 
til tider flikkes på, men det blir med det.  
Rødt vil ha sosialisme. Folkestyre. Fellesskap! 

Stem Rødt!
Det er valg av nytt bydelsutvalg i  
Østensjø bydel 13. og 14. september og 
valg av nytt kommunestyre i Oslo. Du 
kan stemme på Rødt begge steder. 
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1) Harald Minken er ansatt på Trans-
portøkonomisk institutt. Gifta seg med en 
skyskraperengel for 45 år sia og har bodd 
på Bøler etter det.
2) Gunnhild Lurås er systemkonsulent i 
et IT-firma, har skolebarn i bydelen, er ut-
danna musiker og er aktiv i barns fritidsak-
tiviteter.
3) Turid Kjernlie er barnehage lærer, har 
jobba og bodd i bydelen i 38 år og har fulgt 
minst to generasjoner bølerbarn.
4) Kaisa Celius jobber som elektriker på 
bygg. Har vokst opp i bydelen. Trener ak-
tivt styrkeløfting og er opptatt av feminis-
me og klassekamp.

Stem Rødt  
ved bydelsvalget og kommunevalget!

Lista til Rødt Østensjø ved bydelsvalget 2015

5)  Anniken Bakke  (1972),  
rådgiver  

6)  Roar Ellingvåg (1960),  
servicetekniker  

7)  Tora Øgrim (1997),  
skoleelev  

8)  Anne Minken (1947),  
historiker  

9)  Are Bøhm (1977),  
bibliotekar  

10) Tone Holiløkk (1956), lærer  

11) Nils Amund Raknerud 
(1949), vaktmester/forfatter  

12) Kari Celius (1959), ingeniør  
13) Sjur Atle Furali (1980), 

prest  
14) Jorun Gulbrandsen  (1948), 

organisator  
15) Simen Tutvedt  (1979),  

lærer byggfag  
16) Hege Bergravf  Johnsen 

(1965), bibliotekar  

17) Ingolf  Sundfør (1962),  
fagskolelærer  

18) Elisabeth Breen (1950), 
førstekonsulent  

19) Erling Hobøl (1975),  
lokomotivfører  

20)  Gudmund A Dalsbø (1956), 
kontorist  

21) Tor Otto Tollefsen (1951),  
sosialkonsulent

Lista til Rødt Oslo ved kommunevalget 2015

Valgdagene er 13. og 14. september. Du kan stemme på forhånd fram til 
11. september på Bryn og Bøler senter, se etter paviljonger utenfor. 

1) Bjørnar Moxnes (1981), partileder

2) Negar Enayati (1987), velferdsviter

3) Eivor Evenrud (1982), barnehagelærer

... og 62 navn til – se www.rødt.no 
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