
Erik Skei
Venstres førstekandidat  i Nordre Aker 

Nordre Aker 
Venstre

«Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»  

www.venstre.no/oslo/nordreaker

Venstres kandidater 
i Nordre Aker 

1.  Erik Skei (36), Grefsen 
 Lege, firebarnsfar. Bredt engasjement 

for skole, kultur, frivillighet, helse, 
eldreomsorg og samferdselspolitikk ut 
fra grunntanken om å bidra til gode 
lokalsamfunn

2.  May-Brith Døssland (49), Nordberg
 Lærer, trebarnsmor. BU-nestleder. 

Skole- og kultur, barn og unges 
oppvekstmiljø, idrett og friluftsliv.

3.  Gunnar Løchø Brevig (50), Kjelsås
 Rådgivende ingeniør. Byutvikling, 

samferdsel, nærings- og miljøpolitikk. 
Bevaring av grøntområder. 

4.  Torhild Taklo Knutzen (64), Ullevål 
 Arbeider i ideell organisasjon. Helse og 

sosial, funksjonshemmedes behov og 
rettigheter, kulturminner.

5.   Eirik Befring (50)
6.   Kathrine Nitter (39)
7.   Bjørn Ervik (45)
8.   Aase Synnøve Stensrud (64)
9.   Øystein Dørum (49)
10.  Annelene Holden Hoff (40)
11.  Jesper Werdelin Simonsen (55)
12.  Anette Louise Strøm Thiis-Evensen (39)
13.  Kristen Knudsen (73)
14.  Anne Cecilie Underthun (59)
15.  Tor Magnar Bjøru (57)

Du finner mer på 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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Den grønne bydelen
 
Med en sterk vekst i antall innbyggere blir det ekstra viktig å ta 
vare på grøntområdene og friarealene. Nordre Aker Venstre vil:
•	 Sikre en helhetlig og miljøvennlig byutvikling i Nordre Aker 
•	 Arbeide for at det snarest mulig bygges nytt Nydalskryss, 

Storokryss og på lengre sikt en nedsenket Ullevålslette slik 
at Ring 3 i størst mulig grad legges i tunnel

•	 Fullføre miljøgate i Sognsveien og etablere miljøgate i 
Grefsenveien

•	 Systematisk utvikle nye sykkelveier i bydelen som en del 
av Venstres prosjekt ”Sykkelbyen 2015”

•	 Sikre markagrensen samtidig som vi legger til rette for bruk 
av marka

•	 Etablere en sammenhengende lysløype fra Sognsvann via 
Grinda til Hammeren og opp til Ullevålseter

•	 Anlegge sykkelvei i Maridalen helt inn til Skar
•	 Arbeide for mangfoldig aktivitet i Skar leir f.eks. i skolesam-

menheng, som leirskole, kafé, kurs- og seminarsenter

Kunnskapsbydelen
Venstre er skole- og kunnskapspartiet og har i bydelsutvalget 
og bystyret bidratt til at Nordre Aker får flere nye skoler og at 
mange av bydelens skoler blir rustet opp. Universitetet i Oslo, 
BI, Norges idrettshøgskole, Forskningsparken og Nydalen er 
viktige klynger av kunnskapsinstitusjoner og -bedrifter og gjør 
Nordre Aker til Oslos fremste kunnskapsbydel. Nordre Aker 
Venstre vil:
•	  Tilrettelegge for at Norges idrettshøgskole, BI og Universi-

tetet i Oslo kan videreutvikle sin virksomhet i bydelen
•	 Arbeide for at Nordre Aker skal trone på toppen også når 

det gjelder kvalitet i skoler og barnehager
•	 Øke antall lærlingeplasser
•	 Bygge nye Berg videregående skole i Sognsv. 80 etter at 

Sogn vgs har flyttet, for å skape samlokalisering og samar-
beid med Universitetet i Oslo

Den trygge bydelen
Vi ønsker en nivåheving på tilbudene til barn, unge og til 
personer med særskilte behov. Velferdstilbudet for bydelens 
eldre skal være godt og fleksibelt – på den enkeltes premisser. 
Nordre Aker Venstre vil:
•	 Bygge Omsorg+ boliger, senke terskelen for sykehjems-

plass/hjemmetjenester. Gi sambogaranti på sykehjem
•	 Sikre alle elever skoleplass der de bor ved å ferdigstille nye 

Grefsen ungdomsskole, barneskole på Berg videregående 
skole, utvide Engebråten ungdomsskole, ny barneskole i 
Nydalenområdet, utvide Ullevål med en hall i Ullevålsalleen 
og utrede utvidelse av Disen barneskole

•	 Sørge for trygge skoleveier ved å utbedre problemområder
•	 Sikre bydelens barn rett til barnehageplass i bydelen
•	 Ruste opp og vedlikeholde lekeplasser, parker, torg og mø-

teplasser i tilknytning til lokalsamfunnene i bydelen
•	 Styrke det forebyggende barnevernet, PPT og skolehelse-

tjenesten, samt prioritere tilrettelagte tilbud og SaLTo

Den aktive bydelen
Nordre Aker nyter godt av lokalsamfunn med engasjement og 
stor frivillig innsats. Vi ønsker å støtte opp under dette. Nordre 
Aker Venstre vil:
•	 Fortsette å støtte idrettslag, kor, korps, orkestre, dansemil-

jøer og andre foreninger, bl.a. med økte frivillighetsmidler
•	 Bygge flerbrukshaller bl.a. på Korsvoll og Grefsen, sandvol-

ley-ballbane på Kringsjå, kunstisbane ved Skeidbanen, utvi-
kle Linderudkollen skianlegg og oppgradere Kjelsåsmyra

•	 Opprettholde Sogn bad og realisere Venstres initiativ om et 
nytt svømmeanlegg

•	 Opprette lokalbibliotek i Nydalen og nærbibliotek ved 
skolene

•	 Videreutvikle Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nord-
berg og tilrettelegge for flere aktivitetshus samt kultursta-
sjon med egen bydelsscene

•	 Støtte Frivillighetssentralene, eldresentrene, kunstnersen-
teret på Frysja og beholde Teknisk museum på Kjelsås

Nordre Aker Venstre 
er bydelens sosial-
liberale parti.
Vår politikk bygger på 
personlig frihet kom-
binert med ansvar for 
hverandre og for våre 
omgivelser
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