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21. kandidat, Else Leona McClimans, bor på Solemskogen og jobber som advokat. 
Hun er opptatt av nærmiljøsaker som skole og tilrettelegging for sykkel og kollektiv.

Venstre er bydelens sosial- 
liberale parti. Venstre vil gi 
frihet til den enkelte, samtidig 
som vi skal ta vare på felles-
skapet og miljøet. 

Sosialliberalismen legger til grunn 
et menneskesyn som tilsier at 
de du viser tillit tar ansvar for 
seg selv og andre. Vi vil ha sterke 
fellesskap der folk bor. Derfor vil 
Venstre alltid være et parti som 
står opp for lokaldemokratiet, 
skole, velferd og maktspredning.

Vi tror på lokal medvirkning i 
utvikling av bydelen 
Nordre Aker Venstre vil arbeide for 
at innbyggerne får mer  
innflytelse over utviklingen av 

bydelen gjennom bred og tidlig 
involvering. I tillegg vil vi:

 ✔ Bevare småhusområdene.

 ✔ Oppgradere og vedlikeholde 
turstier i bydelen.

 ✔ Sikre bevaring av kultur- 
minner og gjøre disse til- 
gjengelige for innbyggerne.

 ✔ Utvikle Frysjaområdet som 
et område med et godt bomiljø 
og med god kollektivdekning.

 ✔ Bevare grøntområdene i 
bydelen og oppgradere  
Gransjordet til park.
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Nordre Aker Venstre vil legge 
til rette for sykkel i bydelen. 
Samtidig er det viktig at nye 
sykkelfelt ikke etableres på 
bekostning av kollektiv. Det 
er nødvendig å finne en bed-
re balanse mellom prioritering 
av sykkelvei og kollektivfelt.  
Nordre Aker Venstre vil også:

 ✔ Etablere flere trygge gang- 
og sykkelveier over Ring 3 og 
jernbanelinjene.

 ✔ Jobbe for at alle   
 kollektivruter i bydelen har 
hyppige avganger.

 ✔ Sette opp flere lade- 
stasjoner for elbil i bydelen.

Nordre Aker Venstre har 21 
kandidater på valglisten som 
alle ønsker å gjøre Nordre Aker 
til en enda bedre bydel å bo i. 
Stem Venstre i bydelsvalget i 
2019. 
 

7. kandidat, Hans Weinberger, bor på Kringsjå og har i flere år vært direktør for Tek-
nisk museum. Hans vil jobbe for at det etableres temaskoler på videregående nivå 
i tilknytning til fagmiljøer i bydelen, der elevene får mulighet til å fordype seg i sine 

interesser og talenter. 



Det liberale samfunnet er 
alltid underveis og åpent for  
bedre løsninger, skapt gjennom 
kraften i de bedre argumenter 
og gjennom mennesker som får 
brukt evnene sine.

Vi tror på skaperkraft og 
frivillig innsats for å skape et 
godt samfunn. 

Nordre Aker Venstre har lenge 
jobbet for å øke frivillighets- 
midlene i bydelen. Det skal vi  
fortsette med. I tillegg vil vi:

 ✔ Støtte frivillige som ønsker å 
etablere lavterskel fritidstilbud 

og møteplasser for barn og 
unge.

 ✔ Etablere en ungdomsklubb 
på Tåsen og videreutvikle 
tilbudet på Trikkehallen og 
Glasshuset.

 ✔ Opprettholde senior- 
sentrene i bydelen og gi eldre 
som ønsker det mulighet til å 
delta i frivillig arbeid.

 ✔ Videreutvikle sosialt entre-
prenørskap i hjelpetjenesten 
til eldre, slik som praktisk og 
digital hjelp, samtaler og turer. 

17. kandidat, Astrid Moe Eikrem, er alltid klar for nye utfordringer. Astrid jobber som 
coach og personlig trener. Flere ganger i uken har hun med Hoppla-gjengen på ute-
trening. Astrid er opptatt av muligheter for å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv i 

bydelen, også for de som ikke er med på organisert idrett.
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5. kandidat, Lars-Martin Berglund, bor i Nydalen og er gründer. Han har startet be-
driften GRIN som tilbyr bærenett med pant.

Det er viktig at innbyggerne gis 
mulighet til å benytte seg av de 
mange tilbudene som finnes i 
bydelen. Derfor vil Nordre Aker 
Venstre:

 ✔ Videreutvikle tilbudet til de 
Rosa bussene.

 ✔ Legge til rette for at men-
nesker med funksjonsned- 
settelser kan delta på fritids-
aktiviteter.

 ✔ Etablere en utlånsordning 
for sports- og friluftsutstyr.

Nordre Aker Venstre vil jobbe 
for trygge skoleveier i by- 
delen. Det innebærer å   
redusere fartsgrensen i veier 
som benyttes av skolebarn, 
etablere trygge overganger og 
sørge for god snømåking om 
vinteren. Vi vil også arbeide for 
flere støttefunksjoner i skolene 
i Nordre Aker, som helsesyke-
pleiere, rådgivere og psyko- 
loger.

Nordre Aker er en fantastisk 
bydel å bo i, men vi vet at 
bedre alltid er mulig.

venstre.no/nordre-aker
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3. kandidat, May-Brith Døssland, elsker å være på tur i marka. Ofte har hun med seg 
kongepuddelen Lance. May-Brith ønsker seg et hundejorde i bydelen der hunder kan 

løpe fritt og sosialisere seg.

Nordre Aker Venstre har len-
ge jobbet for en svømmehall 
i bydelen. Vi har også jobbet 
for å få et kulturhus med en 
bydelsscene. Det skal vi fort-
sette med, vi gir oss ikke så 
lett! I tillegg ønsker vi å støtte 
opp under arenaer for e-sport i 
bydelen.

Vi tror på politikk som  
fremmer livskvalitet og 
menneskelig vekst.

Nordre Aker er en aktiv bydel. 
Det ønsker vi å legge til rette 
for. Nordre Aker Venstre vil:

 ✔ Realisere planene om 
kunstis på Nordre Åsen.

 ✔ Utvide åpningstidene på 
biblioteket slik at innbyggerne 
får tilgang til bøker og data-
maskiner også på kvelden og i 
helger.

 ✔ Legge ny asfalt i Mari-
dalsveien og starte arbeidet 
med å bygge en veiskulder for 
myke trafikanter fra Brekke til 
Skar.

 ✔ Etablere et friområde for 
hunder.
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Klimaendringer fører til  
varmere vintre med mindre 
snø. Nordre Aker Venstre vil 
sikre tilgangen til skiløyper i 
marka gjennom økt produksjon 
av kunstsnø i lavereliggende 
områder. Vi vil fullføre ny lys- 
løype fra Sognsvann til  
Grinda, og forlenge denne som 
en ringlysløype ved også å 
etablere traseen fra Hammeren 
til Ullevålseter.

Frihet til å leve livet.

Venstres politikk er tuftet 
på en ideologi der toleranse, 
mangfold, frihet, fellesskap, 
internasjonal solidaritet og 
fremtidsoptimisme er ret-
ningsgivende verdier. For 
Venstre er det likeverd som er 
drivkraften, ikke likhet. Be-
handler du alle likt, behandler 
du i realiteten alle ulikt. Fordi 
vi har ulike behov.

13. kandidat, Monica Tjelmeland, bor på Kjelsås og jobber som samfunnspolitisk 
direktør i Tekna



Venstres kandidater i Nordre Aker.
1. Ingeborg Briseid Kraft

Bor på Grefsen og jobber som konsulent. 
«Jeg er opptatt av at innbyggerne skal ha 
reell medvirkning i byutviklingen»

2. Borgar Aamaas
Bor på Nordberg og jobber 
som klimaforsker i Cicero. 
«Jeg vil gjøre det naturlig 
og enkelt å ta de grønne 
valgene i hverdagen».

3. May-Brith Døssland
 Bor på Kringsjå og jobber 

som lærer på Kringsjå skole. 
«Jeg er opptatt av at alle 
barn skal ha en trygg skole-
hverdag og et godt fritid-
stilbud».

5. Lars-Martin Berglund,  
Nydalen
6. Kathrine Nitter, Kjelsås
7. Hans Weinberger, Kringsjå
8. Ellen Kristine Valvåg, Tåsen
9. Markus Christopher   
Barkenæs, Grefsen
10. Barbro Elisabet Sæther, 
Lillo terrasse
11. Liv Irene Haug, Sogn
12. Jon Holm, Nydalen øst
13. Monica Tjelmeland, Kjelsås
14. Jan Fredrik Lockert, Ullevål
15. Torhild Taklo Knutzen, 
Ullevål
16. Stein Sjølie, Kringsjå
17. Astrid Moe Eikrem, Kjelsås
18. Gunnar L. Brevig, Kjelsås
19. Anne Underthun Marstein, 
Grefsen
20. Tor Magnar Bjøru, Sogn
21. Else Leona McClimans, 
Solemskogen

4. Tor Kåpvik
Bor på Nordberg og jobber 
som økonomisjef i DNT.
«Jeg er opptatt av at  sam-
funnet bygges nedenfra og 
at det offentlige skal støtte 
opp under innbyggernes 
initiativer».

Finn ut mer om oss:
venstre.no/nordre-aker

nordreaker@stemvenstre.no

Nordre Aker Venstre


