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Rødt Groruddalen: 
Forsvar miljø, mangfold og arbeidsplasser! 

Byplanleggerne har kastet seg over Groruddalen. Grøntarealer og arbeidsplasser står 
i fare for å forsvinne til fordel for nye boligblokker. Og sterke politiske krefter sprer 
negative oppfatninger av befolkningen her. Rødt går i år til valgkamp under hoved
parolen å forsvare det vi har og hvem vi er. 

Mange av bedriftene i Groruddalen er satt 
under press for å flytte ut av Oslo. 
Eiendomsspekulanter, OBOS m.fl. , ønsker å 
ta over tomter og bygninger og omdanne 
arbeidsplassene her til nye boligblokker. De 
har kastet seg over Ulven , Løren, Nedre 
Rommen og områdene langs Østre Aker vei. 
Kjelsrud mellom IKEA og Alna-elva står for 
tur. Det gir høy profitt, men kan bli en 
miljømessig katastrofe. 

J;.ra-sta-fl:.en ble Grorudaalen bygd med 
arbeidsplassene i dalbunnen og boligene i 
dalsiden, med kort vei til marka. Fortsatt er 
det mange som bor her som har kort vei til 
jobben. Flyttes arbeidsplassene ut av byen 
blir det lengre reiseveier og økt transport for 
alle. 

Og Oslos befolkning vil jo fortsatt trenge de 
varer og tjenester som produseres her selv 
om virksomheten flyttes ut av byen. Og hvor 
skal bedriftene så i stedet legges i framtida? 
På åkerland og i grønne arealer i Akershus? 
Dette er ikke miljøvennlig! 

Bygg på vestkanten i stedet! 
Etter Rødts oppfatning bør den ventede 
befolkningsveksten i Oslo i større grad legges 
til vestkanten . Der er det bedre plass og ledig 
T-bane-kapasitet. 

Rødt går videre i mot at de siste grønne 
områdene i dalen skal bebygges Et grelt 
eksempel er skogen i Karihaugveien 22 på 
Furuset som nå skal raseres til fordel for 14 
nye boligblokker (!) Hva slags «miljøpolitikk» 
er det som fjerner den siste skogen på 
Furuset? 

Den flotte skogen på tomta i Karihaugveien 22 på 
Furuset tilhører administrativt bydel Stovner. 

Forsvar mangfoldet i dalen! 
Det har alltid vært vanlige folk fra arbeiderklassen 
som har bodd i Groruddalen. Boligprisene har 
holdt seg lavere her enn i resten av Oslo slik at 
folk med moderat eller lav inntekt kan bo her. I 
dag betyr dette at her bor det mange innvandrere 
og mange som lever på en dårlig uføretrygd eller 
lave pensjoner. 

Det blir ofte snakket stygt om dalen og oss som 
bor her, men de aller fleste trives, både unge og 
gamle. Rødt mener at det negative bildet som 
skapes, må tilbakevises. De fleste kjenner seg 
ikke igjen i dette. 

Og den gangen Groruddalen ble etablert og 
bebyggelsen var ny, var det også enkelte som falt 
utenfor. Det var flere «gjenger» her da enn i dag. I 
stedet for å skjelle ut de som faller ut av skolen , 
trengs det konkrete jobb- og fritidstilbud til alle , 
særlig de eldste ungdommene. Dette må skje i 
regi av kommunen og bydelene i samarbeid med 
næringslivet i dalen. Ingen skal føle seg utenfor i 
det norske samfunnet. Derfor krever vi konkrete 
tiltak og ikke mer negativt prat! 
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Kommunevalget: . 
Stem Rødt både til Bystyret og Bydelsutvalget! 

Rødts liste til bystyret ved kommunevalget i september har leder av Rødts bystyre
gruppe, Eivor Evenrud, på 1.plass. Evenrud er barnehagelærer og bl.a. kjent fra 
forhandlingene med byrådet for å få satt ned husleia i kommunale boliger. På 2. 
plass står Maren Rismyhr, Rødts nåværende representant i Bydelsutvalget i Grorud. 
Rismyhr er også kjent som leder av Aker Sykehus Venner. 

Og Groruddalen er sterkt representert på 
Rødts bystyreliste. Blant de 15 første 
plassene er det 6 personer fra Groruddalen. 
Bl.a. står Sofia Rana fra Stovner på 4. plass. 
I dag har Rødt 3 av 59 plasser i bystyret i 
Oslo. Målet for årets valg er å øke dette til 
minst 4, dvs. øke oppslutningen fra 5 til 
minimum 7 %. (Flere galluper har i år gitt 
Rødt mer enn 9 % oppslutning i Oslo.) Målet 
er å få større gjennomslag for Rødts politikk. 

Bydelsutvalget 
Rødt stiller lister også til alle bydelsutvalgene. 
I bydel Stovner står Sammia Naz Zaeem (43) 
fra Høybråten på 1. plass. Hun har erfaring 
bl...§.:.. fra Konfliktrådet i Oslo/Akershus og som 
delta -~blanT"'Bycre1smø-crrerr~-~as. __ _ 
stiller Rødt med Martin Christoffer Høy (31) 
fra Haugenstua. Han er utdannet sveiser, har 
vært tillitsvalgt i Fellesforbundet, men jobber 
nå som faglærer. Bak disse to som står på 
kumulert plass på Rødts liste, finner vi Gunn 
Pound (67) på 3. plass og Wenche S. 
Melbye (70) på 4. plass. Pound er kjent som 
ivrig debattant i sosiale medier og leder av 
Mental helse i bydel Stovner. Hun kommer 
også fra Haugenstua, mens Melbye fra Vestli 
i sin tid var aktiv som representant i bydels
utvalget for Rød Valgallianse. 

Rødts liste foran bydelsvalget i Stovner 
består av i alt 18 personer. Av disse er 11 
kvinner, og 8 av kandidatene har innvandrer
bakgrunn . 

Et bedre bilde av bydelen! 
I Bydelsutvalget vil Rødt jobbe for at det 
skapes et bedre bilde av bydel Stovner. Det 
må bli flere sommerjobber for ungdommer, og 
Rødt vil også jobbe aktivt for at vi kan 
beholde politistasjonen på Stovner! Rødt 
jobber også mot at Ullevål sykehus legges 
ned, og for at Aker sykehus gjenopprettes 
som lokalsykehus for hele Groruddalen. Se 
ellers mer i Rødts Groruddalsprogram! 

Rødts kandidater til bydelsutvalget i Stovner: 
Martin Chr. Høy og Sammia Naz Zaeem 

Rødt er imot bompengeringen! 
~ Veier, jernbane og øvrig infrastruktur må 

·inansieres av staten og ikk-e gjennom ekstra 
avgifter på trafikantene. Rødt kan unntaksvis 
godta såkalt veiprising (rushtidsavgift) for å 
redusere biltrafikken og luftforurensningen, 
men da bare på betingelse av en sterk 
reduksjon av prisene på buss, trikk og T
bane. Sålenge dette ikke skjer, er Rødt i mot 
den usosiale bompengeringen i Oslo! 

Hva slags parti er Rødt? 
Rødt er et sosialistisk part. Vi arbeider for et 
solidarisk samfunn der hensynet til folk og 
miljø går foran kravet om profitt. Vår viktigste 
sak de siste årene har vært kamp mot 
forskjells-Norge. 

Rødt går konsekvent mot at Norge skal delta i 
USAs og imperialistenes kriger. I stedet 
arbeider vi for internasjonal solidaritet og 
støtter frigjøringsbevegelsene . Vi vil ha et 
samfunn uten kvinneundertrykking og 
diskriminering, og vi slåss mot alle former for 
rasisme, mot muslimhets og anti-semittisme. 

Rødt er representert på Stortinget ved vår 
leder Bjørnar Moxnes. 

Stem Rødt - fordi fellesskap fungerer! 
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