
Vi tar kampen mot 
økte forskjeller 

FORDI FELLESSKAP FUNGERER 

www.pdf-arkivet.no (2020)



En representant - stor 
gjennomslagskraft 

Oslo er den mest klassedelte byen i landet, og forskjellene øker - også i Bjerke. 
I områdene Linderud og Veitvet/Sletteløkka har andelen barn i lavinntekts
familier økt fra tretti til førti prosent de siste ti årene. Rødt Bjerke vil derfor alt vi 
kan for å kjempe mot de økende forskjellene i bydelen, og styrke barn og unges 
oppvekstvilkår. 

I siste BU-periode har vi kjempet hardt for å styrke skolehelsetjenesten, og 
fått gjennomslag for økte ressurser. Dette er et viktig lavterskeltilbud for barn 
og ungdom. Nå ser vi at også byrådet endelig kommer etter med en styrking 
av skolehelsetjenesten i hele byen. Vi vil fortsette å jobbe for styrking av ung
domsklubbene, for økt støtte til frivillige lag og organisasjoner, og øke den faste 
støtten til idretten, slik at penger ikke blir et hinder for barn og unges deltakelse. 

Dette er noe av det vi har fått gjennomslag for 

• Sørget for åpne budsjettmøter i Bjerke bydel 

• Fjernet egenandelen på trygghetsalarm 

• Flere stillinger til skolehelsetjenesten 

• 1 million kroner i frivillighetsmidler 

• Dobling av støtten til idrettslagene 

• Vikar skal tilkalles ved fravær i barnehagene 

Dette er noe av det vi i Rødt vil jobbe for i Bjerke bydel 

• Styrking av ungdomsklubbene 

• Øke den faste støtten til idrettslag, korps og utlånssentralen 

• Flere stillinger til skolehelsetjenesten 

• Innføre Brobyggerprosjekt med tolketjeneste og fri rettshjelp 

• Gratis barnehage og aktivitetsskole for alle 

• Flere jobbtilbud for unge som «jobbsmak» og sommerjobbtilbud 
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Flere dyktige folk 
med på laget 

Jon Sandven jobber som seniorrådgiver 
ved Arkivverket. Jon har representert Rødt 
i bydelsutvalget i Bjerke den siste perioden 
og er leder av Kultur- og oppvekstkomite
en. Han er spesielt opptatt av at de store 
og økende sosiale forskjellene i Bjerke 
skal reverseres og vil følge opp vedtaket vi 
fremmet om utredning av rettshjelptilbud 
for minoritetsgrupper i bydelen. 

Bergljot Gamborg-Heinåli er avdelings
leder ved Oslo Voksenopplæring Sinsen. 

Hun har erfaringer fra kommunepolit ikken 
i Sør-Odal. Hun er spesielt opptatt av at 
vi skal ta vare på velferdssamfunnet på 

en bærekraftig måte med en fordeling av 
velferdsgodene samt av å bevare offentlig 

eierskap i våre felles institusjoner. 

Andreas Lindrupsen er tidligere leder av 
Rødt Bjerke, medlem av representantska
pet til Handel og Kontor i Oslo/Akershus 
og jobber som kontorsekretær i Fellesfor
bundet. Andreas har vært leder av sentral 
styret til Norges Blindeforbunds Ungdom 
og sitter i dag i fylkeslagsstyret til Norges 
Blindeforbund i Oslo. 

Linn-Elise Øhn Mehlen jobber som 
markedskonsulent i Klassekampen og er 

tidligere leder av Rød Ungdom. Hun er 
opptatt feminisme, skolepolitikk og hvor
dan vi kan bruke skolen til en arena for å 

utjevne forskjeller i bydelen vår. 
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1. Jon Werner Sandven 1971 
2. Bergljot Gamborg-Heinåli 1976 
3. Andreas Lindrupsen 1983 
4. Linn-Elise Øhn Mehlen 1991 
5. Stian F. Kristensen 1975 
6. Jonas Eide Hollund 1986 
7. Marit Halse 1972 
8. Yoran Sandanger 1979 
9. Mari Vatne Kjeldstadli 1979 
10. Mariette Lobo 1963 
11. Iver Johansen Aastebøl 1987 
12. Helle Hagenau 1965 
13. Morten Andre Svendsen 1979 
14. Magdalena Petrovic Katsou 1974 
15. Stein Ove Danielsen 1968 
16. Heidi Lindstad 1955 
17. Ola Steig 1976 
18. Sanja Vukmirovic 1972 
19. Andreas Joachim Buhler 1985 
20. Marijke Berdahl 1981 
21. Armin Khoshnewiszadeh 1991 

Seniorrådgiver, Veitvet 
Avdelingsleder, Årvoll 
Kontorsekretær, Veitvet 
Markedskonsulent, Bjerke 
Seksjonsleder, Refstad 
Kommunikasjonsrådgiver, Tonsenhagen 
Gruppesekretær, Veitvet 
ID-spesialist, Veitvet 
Dramaturg, Refstad 
Fagdirektør, Tonsenhagen 
Pressesekretær, Sletteløkka 
Daglig leder, Linderud 
Distriktsleder, Brobekk 
Pedagogisk leder, Veitvet 
Spesialsykepleier, Refstad 
Pensjonist, Risløkka 
Seniorkonsulent, Bjerke 
Hud & kroppsterapeut, Veitvet 
Service support, Tonsenhagen 
Pedagog,Tonsenhagen 
Jurist, Bjerke 

11 Følg oss på Facebook: fb.me/rodtbjerke 

Bli medlem i Rødt på rødt.no/bli-medlem. Du kan også melde deg inn via 
SMS: Send «Raudt [navn] [dine-post] [din adresse]» til 2090. 
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