
framtida.
På lag med 

Bjerke Venstre



Sats på kollektivt.
Venstre vil at kollektivtilbudet i Oslo skal være billig, gå ofte 
og nå ut til flest mulig. Det skal alltid være enkelt for deg å 
kommedeg dit du skal på en rask og miljøvennlig måte.

venstre.no/bjerke

Vi vil:

 ✔ Senke månedskortprisen til 590 kroner og fryse prisen på 
enkeltbilletter

 ✔ Sørge for at trikk, buss og bane går oftere

 ✔ Bygge Fornebubanen og ny sentrumstunnel for t-banen

 ✔ Ha nye trikkelinjer til Tonsenhagen og langs Ring 2

 ✔ Bygge ut flere ladeplasser for elbiler

Oslo skal være en by for alle, der de miljøvennlige alternativene 
også er de beste.



 Bjerke trenger flere 
ladestasjoner for elbil 
og billigere buss.
Siv-Lise Bendixen Stærk
1. kandidat, Bjerke Venstre

”



 Det er de som går på  
skole nå som skal løse 
framtidas utfordringer.
Kay-Robert Ryum
2. kandidat, Bjerke Venstre

”



Sats på skolen.

Vi vil: 

 ✔ Satse på lærerne som gjør Oslo-skolen til landets beste skole

 ✔ Beholde fritt skolevalg i videregående skole

 ✔ Innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen over hele byen

 ✔ Gi ungdom mellom 12 og 18 år 5000 kroner til bruk på fritids-
aktiviteter

venstre.no/bjerke

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Osloskolen 
skal gi alle barn mulighet til å lykkes i livet, uansett hvilken 
bakgrunn de kommer fra. Vi vil gi skolene frihet til å dyrke 
sin egenart og gi alle barn undervisning som er tilpasset 
deres evner og talenter.

 Det er de som går på  
skole nå som skal løse 
framtidas utfordringer.
Kay-Robert Ryum
2. kandidat, Bjerke Venstre

Å sørge for en trygg oppvekst for alle barn er det viktigste vi kan 
gjøre for fremtiden.



En grønn, åpen by.
Oslo er en fantastisk by å bo i, men vi vet at bedre alltid er 
mulig.

Vi vil:

 ✔ Ta bedre vare på fjorden, Marka, strendene og parkene

 ✔ Sørge for gode, trygge nærmiljøer når byen vokser

 ✔ Støtte næringslivet og gründere som skaper nye arbeidsplasser

 ✔ Sørge for at de som har utfordringer får hjelp og støtte fra 
kommunen

venstre.no/bjerke

Som byens liberale parti jobber vi for å skape en by som gir deg 
størst mulig frihet i hverdagen, samtidig som vi tar ansvar for 
hverandre og miljøet.



 Vi vil at Bjerke skal 
være en åpen bydel
med plass til alle
Sissel Støylen
3. kandidat, Bjerke Venstre

”



Stem Venstre i Bjerke.
1. Siv-Lise Bendixen Stærk

2. Kay-Robert Ryum

3. Sissel Støylen

4. Aleksander Engevik

5. Anne Kari Kongsrud

6. Liv Torill Bjerkholt

7. Kjetil Svenheim

8. Aishah Ahmed

9. Magnus Kopperud

10. Aud Krogh Skaugen

11. Eirik Skjeggestad Dale

12. Einar Jochum Rånes 
Tommelstad

13. Karl Arthur Giverholt

Finn ut mer om oss:
venstre.no/bjerke

bjerke@venstre.no

Bjerke Venstre

Venstre vil at Bjerke skal være 
en god bydel for alle, uansett 
hvilken bakgrunn du har og hvor 
i bydelen du bor. Vi ønsker en 
mangfoldig bydel med plass til 
alle. 

Venstre er et liberalt parti. Det betyr 
at vi kjemper for dine rettigheter og 
din personlige frihet. Vi skal være et 
ombud for alle bydelens innbyggere. 
Målet er å skape en grønn, raus og 
liberal bydel og by.


