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Venstres kandidater 
på Bjerke

1.  Karl Thomas Tvedt (40)
 Selvstendig næringsdrivende advokat

2. Sissel Betten 1957
3. Carl Johan Støylen 1956
4. Anne Kari Kongsrud 1972
5. Morten Johan Ringøen 1972
6. Sissel Støylen 1956
7. Torbjørn Myrvang 1963
8. Toril Berge 1978
9. Frank Hermann Hernes 1972
10. Åsel Aili Einejord 1974
11. Erling Nikolai Wasland 1927

... se også våre nettsider.

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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Stem	sosialliberalt	
Bjerke Venstre er bydelens sosialliberale parti. Vi vil ha en 
bydel hvor folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som 
vi tar ansvar for hverandre. Bydelen, Groruddalen og byen 
Oslo skal være et trygt sted å bo og drive virksomhet, uansett 
bakgrunn eller alder.  
 
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, 
og vi mener at det gode liv skapes av frie mennesker som tar 
egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste 
for seg selv og samfunnet. 
 
Bjerke Venstre vil at Bjerke og Oslo skal være liberal, levende, 
moderne, grønn og trygg for alle.

 
 

Bjerke Venstre vil:
•	 Jobbe mot enhver form for eiendomsskatt i Oslo.
•	 At NAV Bjerke får mer ressurser til å gi innbyggerne den 

behandling de har krav på.
•	 Innføre et mer rettferdig og mindre byråkratisk inntakssys-

tem for barnehager, og sikre fortsatt barnehageutbygging 
i bydelen.

•	 At også andre bydeler i Oslo skal ta sin del av asylsøkerne 
som kommer til Oslo.

•	 Sikre at bydelen har nødvendig antall sykehjemsplasser og 
at enerom skal være en selvfølge når man ønsker det. 

•	 At det på Aker sykehus skal være helsetjenester også fram-
over med 24-timers legevaktsbase og et helsehus.

 
 

Et	trygt	og	godt	
Bjerke 
En stemme til Bjerke Venstre er en stemme for en bedre, 
tryggere, grønnere og mer fremtidsrettet bydel. En bydel som 
tar vare på alle mennesker ved å gi frihet, muligheter og nok 
støtte hvis man trenger det. Bjerke Venstre vil at Bjerke og Oslo 
skal være liberal, levende, moderne, grønn og trygg for alle.

 
 
 

 

 
 

Bjerke Venstre vil:
•	 Jobbe for en storstilt oppgradering av gang-og sykkelstier 

innen utgangen av 2014.
•	 Knytte sammen t-banelinjene i Groruddalen, og forlenge 

Furusetbanen mot A-hus.
•	 Etablere trikk til Tonsenhagen med forlengelse til Linderud 

på en fordelaktig måte for både lokalbeboere og trafikanter.
•	 Sikre gode bomiljøer, også på Refstad, ved hjelp av aktiv 

booppfølging og sterke krav til huseiere.
•	 At bydelen Bjerke, og de andre bydelene, skal få en større 

andel av det kommunale budsjettet som vil gi rom for flere 
lokale initiativ.

•	 At bydelene skal få større ansvar for egen politikk, som å 
bestemme egne skjenketider,mer kontroll over trafikk, veier 
og parkering,lage egne planer for helse- og sosialarbeid og 
være med i den overordnede byplanleggingen.

–	Hat	kan	aldri	
fordrive	hat,	det	
kan	bare	kjærlighet. 
 
Martin	Luther	King
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