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1.  Alex Frank (43)
 Ellingsrud
 Alna er en bydel der mange kulturer 

møtes.  Vi vil arbeide for en bred 
integrering der vi bygger på sentrale 
verdier i det norske samfunn samtidig 
som vi respekterer, verdsetter og tar 
imot det som andre kulturer kan gi 

2.  Randi Marie Hoem (62)
 Ingeniør, Tveita
 Randi har vært varamedlem til 

bydelsutvalget i inneværendeperiode,  
og har vært bådenestleder  og leder 
for Alna Venstre i til sammen to 
perioder. Randi Hoem er kjemiingeniør 
med miljø og  kvalitetssikring 
som spesialfelt, i tillegg har hun 
en mastergrad med hovedvekt på   
prosjektledelse.

3.  Jon-Terje Bekken (38)
 Jon-Terje jobber til daglig med 

samferdselspolitikk og er en aktiv 
syklist. Politisk er samferdsel, kollektiv 
og fullføring av sykkelveinettet samt 
oppvekstvilkår for barn og unge det 
som ligger hans hjerte nærmest.

4. Nawaz Khan, 1982
5. Anne-Britt Skarbø, 1958
6. Kjartan Eide, 1939
7. Ane Willumsen, 1958
8. Lars Erik Brandt Rustad, 

1945
9. Tormod Klingenberg, 1978
10. Patricia Kabia, 1959
11. Alexander Børnes, 1969
12. Marit Rensvold, 1935

13. Jon Langmoen, 1941
14. Steinar Haugsvær, 1967
15. Astrid Glende Veivåg, 1949
16. Ronny Breivk, 1973
17. Jarl Ørger Eidsvåg, 1968
18. Rolf Knudsen, 1967
19. Mujtaba Hussain, 1976
20. Jan Magnus Lillejord, 1942
21. Kjell Magne Veivåg, 1946

Folk først

Grønn by

•	 å	satse	på	læreren	er	å	satse	på	eleven
•	 sykehjemsplass	til	alle	som	trenger	det
•	 mer	politi	for	økt	trygghet
•	 en	inkluderende	by	med	rom	for	alle

•	 billig	kollektivtrafikk	med	flere	avganger
•	 bygge	sykkelveier	gjennom	sentrum
•	 mindre	forurensing	med	flere	klimatiltak
•	 nyutvikling	med	levende	torg	
 og nye grøntarealer

Odd Einar 
Dørum, Venstres 

ordførerkandidat 

i Oslo

Ola Elvestuen, 

Venstres 

nestleder og 

1. kandidat i Oslo
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En trygg og god 
oppvekst 
 
Venstre vil:
•	 At alle barn skal få plass i barnehagen og tildeles plass fra 

de fyller ett år
•	 At det må innføres søskenmoderasjon i SFO og søsken må 

få plass i samme barnehage 
At barnehagene skal drive språkstimulering med sikte på 
å styrke norskkunnskapene hos alle barn. Ordningen med 
gratis kjernetid må videreføres 
At skolehelsetjenesten må styrkes. Det må utvikles et mer 
omfattende og spesielt tilrettelagt tilbud som helsetjeneste 
ved de skolene som har en stor andel minoritetsspråklige 
elever

•	 At Alna bydel skal ha et godt barnevern som fortsatt må få 
gode arbeidsbetingelser til å styrke Ungdomsbasen, Gjeste-
huset og fosterhjemstilbudet.

Varm velferd når du 
trenger det
Venstre vil:
•	 Gi samboergaranti til alle ektefeller/samboere på institu-

sjon.
•	 Innføre fritt brukervalg i hjemmetjenesten.
•	 At alle som trenger det skal få sykehjemsplass og at de skal 

kunne velge sykehjem selv.
•	 At det etableres flere dagsentra i ulike deler av bydelen der 

folk som trenger sosial kontakt kan møtes.
•	 At de som ikke trenger sykehjem, men heller ikke ønsker å 

bo hjemme skal få plass i Omsorg+ boliger
•	 At Eldrerådet skal høres i alle saker som er viktige for byde-

lens eldre.
•	 At seniorsentrene bygges ut med flere tjenester innenfor 

rådigvning for eldre.
•	  

En ren og grønn bydel
Venstre vil:
•	 At Haugerud og Trosterud t-banestasjoner rustes opp
•	 At Alnaelva skal gjenåpnes, også i området langs alnabru-

terminalen, og at det opparbeides et sammenhengende 
grøntbelte langs elva.

•	 At områdeløftet Furuset skal ha stor oppmerksomhet med 
etablering av Verdensparken, opprustning av borettslag, 
nye Gran skole, etablering av leke- og idrettsplasser samt 
gode trafikkløsninger.

•	 At Tittutgrenda skal sikres som boligområde
•	 At bydelens friområder gjøres tilgjengelige og trygge for 

alle aldersgrupper
•	 Sikre 7,5 minutters ruter på tbanen og mer sitteplass
•	 At plan for sammenhengende sykkelvei gjennomføres 

snarest   

En bydel av mangfold
Venstre vil:
•	 Det skal legges til rette for at skolene, kulturbygg, gårdene, 

bibliotekene, idrettshallene og eldresentrene i større grad 
brukes til møteplass der innbyggerne kan treffes.

•	 At leiepriser og leievilkår i alle haller skal settes slik at både 
skoler og mindre organisasjoner har råd til å bruke hallene. 

•	 At det etableres flere nærbiblioteker i bydelen, gjerne i 
samarbeid med skolene

•	 At Trosterudvillaen utvikles som et lokalt kultursenter
•	 At Nordre Lindeberg gård styrkes som en åpen møteplass
•	 At Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kultur-

minner
•	 At det etableres en kulturstasjon for Oslo Musikk- og kul-

turskole
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