
Forsvar mangfold, miljø og 

arbeidsplasser i Groruddalen! 

Skaff jobb til ungdom 
De unge kan utføre mange uløste arbeidsoppgaver i samfunnet. Alle har 
krav på meningsfullt arbeid på skikkelige vilkår. Tilbud fra det offentlige om 
fast arbeid er et godt alternativ til rus og kriminalitet. 

Boliger for folk flest! 
Før greide Norge å bygge rimelige boliger med plass til familiene, samtidig 
som det var rikelig med lys, luft og grøntområder. I dag blir det bygd smått, 
trangt, høyt og dyrt, og folk blir stua sammen som i kaninbur. Rødt vil ha en 
ny boligsektor utenom det frie markedet, med overkommelige boligpriser. 
Gjenreis den sosiale boligbygginga! 
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Ikke fjern arbeidsplassene våre! 
Rødt vil beholde Alnabruterminalen, lagervirksomheten og håndverks
bedriftene i Groruddalen. Det er mange som både bor og jobber her. Men 
OBOS og eiendomsspekulanter kjøper opp tomtene for å bygge boliger. 
Forsvinner arbeidsplassene, blir det lengre reisevei til jobben. Varene 
og tjenestene til Oslo må hentes utenbys, og det betyr mer transport og 
dårligere miljø. 

Forsvar Oslo-sykehusene! 
Rødt vil prioritere gjenreising av Aker sykehus som lokalsykehus for hele 
Groruddalen. Planen om gigantsykehus på Gaustad må skrotes. Ullevål 
sykehus må bevares og bygges ut, slik fagmiljøene krever. 

Stopp den usosiale beboerparkeringa! 
Beboerparkering ble innført for å hindre at andre tok parkeringsplassene 
i boligområdene. Men i dag er dette blitt en rein ekstraskatt for de som 
ikke eier egen parkeringsplass. Rødt vil sette prisen kraftig ned. Ingen skal 
betale mer for parkering enn elbil-eierne. 
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Bevar de grønne lungene i Groruddalen! 
Vi trenger natur rundt oss - dyreliv, trær, blomster og vann. Rødt vil ha 
flere grønne lunger med bekker, småskog og turveier mellom boligfeltene. 
Idrettsanlegg og asfaltløyper innenfor markagrensa må forbys. Vi krever 
garanti for at det aldri blir noen fengselsutbygging i Bredtvetskogen! 

Lokk over E6 på Furuset nå! 
Nytt sykehjem på Furuset har ført til nedhogging av verneverdig skog. Nå 
skal trærne på nabotomta i Karihaugveien vike for 10-12 digre blokker. Sta
tens vegvesen har varsla at blokker ut mot E6 gjør det umulig å bygge lokk 
over motorveien. Rødt krever at trafikkstøy og forurensing fra både E6 og 
Trondheimsveien blir kraftig redusert. Trondheimsveien må nedgraderes og 
farten senkes. 
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Gjør Groruddalen til ei 
rasismefri sone! 
Rødt ønsker innvandrere og flyktninger 
velkommen til Norge. Vi slåss mot alle 
former for rasisme og diskriminering. · 

I Rødt er internasjonal solidaritet et viktig 
prinsipp. Vi støtter kampen for et fritt 
Palestina og jobber for boikott av Israel. 

RØDT.NO 

Bli med på laget 

Stem Rødt ved 
Stortingsvalget! 
Bjørnar Moxnes og Seher Aydar er 
topp-kandidater for Oslo. Valglista for 
Rødt har disse kandidatene fra Grorud
dalen: 

4. Sofia Rana (Stovner), kabinansatt 
7. Mari Rise Knutsen (Grorud), 

barnehagelærer 
8. Shahla Sultani (Grorud), sykepleier 
11. Rozerin Alg0nerhan (Alna), student 
14. Benedikte Pryneid Hansen (Grorud), 

partisekretær i Rødt 
15. lbrahim A. Ousman (Bjerke), student 
17. Maren Rismyhr (Grorud), pensjonist 
18. Andreas Lindrupsen (Bjerke), 

kontorsekretær i Fellesforbundet 

Alle foto (unntatt siste): Stian Nybru. 

Meld deg inn på rødt.no/bli-medlem 

Rødt Alna 
Rødt Bjerke 

Rødt Grorud 
Rødt Stovner 
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