
Rødt Østensjø
Bydelsvalget 2019
Program  

I en tid med økende forskjeller vil Rødt stå 
på for en kraftig styrking av lokale tilbud,  
sosiale møteplasser og folkehelsefrem-
mende aktiviteter. Derfor må bydelsbudsjet-
tene økes.

Ingrid Finkelsen, Gunnhild Lurås, Pål Ebbestad
– de tre første på lista til Rødt Østensjø
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Rødt Østensjø ønsker: 
Kultur til alle!
•	 Lokale, inkluderende og flerkulturelte 

kulturtilbud som møteplasser for folk 
i alle aldre. 

•	 Bygg bibliotek og aktivitetshus på 
Skullerud og Manglerud. Ungdom-
men må være med i planleggingen.

•	 Bevar Eterfabrikken som kulturminne 
og  lokalt kulturhus.

•	 Flere gater og plasser må kalles opp 
etter kvinner.

Rødt Østensjø krever:  
Sats på barn  
og ungdom!
•	 Utvid åpningstida til fritidsklubbene 

i ferier og helligdager. Oppgrader 
lokaler og utstyr. 

•	 La bydelens barn og unge delta på 
kultur- og idretts aktiviteter på fritida. 
Ingen må stenges ute på grunn av 
prisen.  Det må være universell ut-
forming på alle arenaer.

•	 Barnehager og aktivitetsskole må 
være uten foreldre betaling. Leksefri 
skole og et gratis skolemåltid. 

•	 Styrk barnevernet i bydelen. 
•	 Oppgrader eksisterende skateparker 

på Skøyenåsen og Skullerud. Anlegg 
nye på Høyenhall, Manglerud og 
Bøler.
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Rødt Østensjø vil ha:  
Reell valgfrihet  
i eldreomsorgen!
•	 Alle som ønsker sykehjemsplass eller 

omsorgsbolig skal ha rett på det. 
Et overskudd på plasser vil sikre at 
vente listene ikke blir lange.

•	 Oppsalhjemmet må tilbake til kom-
munal drift.

•	 Planlegging og utbygging av det nye 
Oppsalhjemmet må ikke føre til færre 
sykehjemsplasser. Omsorg pluss-
leiligheter og flerbruksløsninger må 
komme i tillegg til og ikke i stedet for 
sykehjemsplasser

•	 Helsehusene må få bedre beman-
ning og utstyr.

•	 Hjemmesykepleien må få økt timetall 
for folk med omfattende bistands-
behov. 

•	 Øke timene til praktisk bistand i 
hjemmetjenesten. 1,5 timer til ren-
hold hver tredje uke, slik bydelen har 
som praksis, er for lite.

Rødt Østensjø ser for seg:
Et bedre arbeidsliv!
•	 Hele og faste stillinger for alle som 

ønsker det.
•	 Et forsøk i en omsorgsenhet med 

seks timers norma l arbeidsdag med 
full lønnskompensasjon. 

•	 Gode kommunale helse- og 
omsorgs tjenester med ordnede 
lønns- og pensjonsforhold for de 
ansatte. 

•	 Bydelen må ta inn flere læringer. 
Ufaglærte ansatte i omsorg og 
barnehage må få tilbud om å øke 
kompetansen sin.

•	 Vikar fra første fraværsdag i 
omsorgs tjenestene og barnehagene. 
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Rødt Østensjø mener: 
Føtter, sykkel, bane  
og buss er best!
•	 Kollektivtilbudet i bydelen må utvides 

slik at flere kan bruke buss og bane 
som et alternativ til bil. Tilbudet må 
utvides i takt med utbyggingsplaner i 
bydelen. 

•	 Ny sentrumstunnel med hyppigere 
avganger på T-banen.

•	 Legg E6 i tunnel eller under lokk ved 
Manglerud. Skrinlegg det rådyre 
prosjektet «E6 Oslo øst»

•	 Nei til nedgradering av Mosseveien, 
fordi det vil føre til økt trafikk i by-
delen vår.

•	 Flere gang- og sykkelforbindelser 
over Ring 3 og E6/E18.

•	 Sykkelveinettet må bygges ut. 
•	 Hyppigere avganger på bussrutene 

78 (Østensjø ring) og 61B (Tveita–
Bøler)

•	 Alle barn har rett på trygg skolevei. 
F.eks må Traktorveien ved Høyenhall 
skole reguleres for å redusere trafik-
ken.

•	 Også småveiene i bydelen trenger 
fortau. 

•	 Det trengs en opprustning av 
småveier, gangstier og trapper. 
Mange fortau er svært dårlig ved-
likeholdt, med problemer for barne-
vogner, rullestolbrukere og folk som 
har nedsatt syn eller er dårlig til 
beins. 
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Rødt forsvarer:
Marka, elvene  
og Østensjøvannet!
•	 Utvid verne- og hensynssonen rundt 

Østensjøvannet. 
•	 Støtt alle konkrete tiltak for å bevare 

biologisk mangfold ved Østensjø-
vannet.

•	 Vern eksisterende bekker og elver. 
•	 Flere åpne bekker. 
•	 Ikke la E6-utbyggingen gå på bekost-

ning av naturområdene ved Ljans elva 
og mellom E6 og Østensjø vannet.

•	 Ja til nasjonalpark i Østmarka. 
•	 Bevar markagrensa. Ingen snikinn-

føring av aktivitetssonene.
•	 Nei til terrengsykling i marka utenom 

anlagte traseer.
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Rødt krever:
Boligbygging  
for mennesker,  
ikke for profitt!
•	 Byfortetting i Oslo må foregå på en 

plan messig og helhetlig måte, i rand-
områdene til indre by, og hovedsake-
lig i vest. 

•	 Forbud mot å bygge nye boliger i rød 
støysone. 

•	 Det skal tas hensyn til eksisterende 
bebyggelse ved nye pro sjekter. Det 
skal være grøntarealer mellom blok-
ker. Ingen fortetting ved/i eksisteren-
de blokkbebyggelse. 

•	 Høyden på nybygg må sees i sam-
menheng med eksisterende bebyg-
gelse. 

•	 Fjern gjengs leie (markedsleie) i kom-
munale boliger. Husleia må ned og 
vedlikeholdet må opp.

•	 Nei til nye høyblokker i Fyrstikk-
bakken. 

•	 Nei til massiv utbygging på bensin-
stasjonstomta i Låve veien. 

•	 Nei til gigantutbygging på Oppsal 
gård – ikke flere høy blokker.

•	 Rydd opp på branntomta i krysset 
Vårveien/Plogveien på Manglerud, 
men ikke lag høyblokk.

•	 Nei til boliger i industrifeltet på Ryen.

Fotokreditering: Pxhere (side 2); Agilemktg1 (Flickr) (side 3); 
Kjetil Ree (Wikimedia Commons) (side 4 og 5); Christopher 
Neumann Ruud, Grorud Fotosenter, Erik Østlyngen, André 
Løyning (side 7); Rødt Østensjø (ellers).
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Rødt i Oslo 
Oslo-programmet finner du på  
www.raudt.no/oslo/program.

De øverste på lista til kommunevalget er:

Bjørnar Moxnes  
er Rødts repre-
sentant på Stor-
tinget.

1.  
Eivor Evenrud sitter 
i bystyret for Rødt i 
dag. Hun er barne-
hagelærer. 

2.  
Maren Rismyhr er 
pensjonist og leder i 
Aker sykehus’ ven-
ner.

3.  
Siavash Mobasheri 
er lærer og leder av 
Rødt Oslo. 

Rødt Østensjø
* www.rodtostensjo.no
* www.facebook.com/ostensjonytt/

Bli med: www.rødt.no/bli-medlem
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Rødt Østensjøs liste
1. Ingrid Finkelsen  

(1977), lærer
2. Gunnhild Lurås  

(1977), systemkonsulent
3. Pål Ebbestad  

(1950), psykoterapeut
4. Gudmund Anders Dalsbø  

(1956), kontorist
5. Karin Sofia Dehlin  

(1979), personlig assistent
6. Julio Cesar Toro  

(1961), sivilagronom
7. Tora Øgrim  

(1997), student
8. Harald Minken  

(1944), transportforsker
9. Kjersti Sundfør Tømmerbakke  

(1995), sjukepleier
10. Lars Greger Granlund  

(1976), lærer
11. Kaisa Celius-Ewald  

(1991), elektriker
12. Bjørnar Børja  

(1972), apoteker
13. Anne Gunhild Minken  

(1947), pensjonist
14. Are Bøhm  

(1977), bibliotekar
15. Joanna Rzadkowska  

(1986), psykolog
16. Ingolf Sundfør  

(1962), faglærer, leder av Oppsal IF
17. Turid Kjernlie  

(1952), førskolelærer
18. Tor Otto Tollefsen  

(1951), pensjonist
19. Kari Celius  

(1959), ingeniør
20. Sjur Atle Furali  

(1980), prest, PhD-stipendiat
21. Jorun Marie Gulbrandsen  

(1948), organisator
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