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Rælingen Venstre vil. 
Skole 
 at skolene i Rælingen skal være blant de

25 % beste i Viken.
 sikre at alle skolene i Rælingen har gode

og trygge utemiljøer.
 sikre at alle elever får nødvendig hjelp

og tilrettelegging.

Kultur og idrett 

 sikre et godt kulturskoletillbud.
 arbeide for bedre tilgang til lokaler for

lag og foreninger.
 arbeide for flere lokale møteplasser og

ballbinger i nærområdene.
 støtte tiltak for E-sport.

Velferd 
 at barn til foreldre som arbeider skift kan

få være i barnehage fra klokken 17 til 23.
 at kommunen utreder en løsning for

et “leie til eie” tilbud for unge.

Natur og miljø 

 ha nasjonalpark i Østmarka.
 ha bedre tilgang til naturen for

eldre, funksjonshemmede og
barnefamilier.

 ta vare på grøntområder, dyrkbare
arealer, kultur- og ravinelandskap.

Samferdsel 
 at det sikres gode transportløsninger

når kommunen planlegger utbygging.
 at alle som bor langs hovedveier

skjermes for unødvendig støy og
forurensning.





være en pådriver for flere og
hyppigere ekspressbusser.
utrede alternative transportløsninger,
som for eksempel gondolbane.

Demokrati 

 senke stemmerettsalderen til 16 år.
 utvide lokaldemokratiet gjennom

åpne stedsutviklingsprosesser.
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Et liberalt verdivalg i Rælingen.
 Venstre ønsker en kommune med høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig 

utvikling og framtidsrettede løsninger.
 Venstres politikk handler om å forene personlig frihet med ansvar for 

felleskapet og hverandre.

 Venstre tror på rettferdige spilleregler, mangfold, og livsutfoldelse.
 Venstre ønsker et samfunn der mennesket står i sentrum.

1. Øystein Flesland (64)
Lege, Blystadlia 

Hjertesaker: 
 Miljø, barn og oppvekst, helse og omsorg 

E-post: oeysfles@online.no

2. Stephen Meineche-Backe (45) 
Selvstendig næringsdrivende, Smestad

Hjertesaker:  
Miljø, næringsliv, forsvar, barn og oppvekst 

E-post: stephen@
 
meinich-bache.com

3. Runar Wattum Hansen (45)
Forsker, Smestad 

Hjertesaker:  
Kultur, miljø, forsvar, samferdsel, skole 

E-post: runarwh@gmail.com

4. Athina Thoresen (27)
Blystadlia 

E-post: aththo92@hotmail.com
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