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1.  Ane M. Wigers (46)
Ane er jurist og jobber til daglig i Vestre 
Viken HF. Hun har sittet i komite for 
byutvikling og samferdsel i siste periode. 
Ane er opptatt av lokaldemokratiet, og 
at borgerne skal ha reell innflytelse der 
de bor. Hun er også opptatt av at godt 
forebyggende helsearbeide skjer lokalt i 
samarbeide med frivillige organisasjoner.

2.  Kristen Meltvedt (56)
Kristen er økonom og jobber i telecom. 
Han er spesielt opptatt av byutvikling, og 
vil jobbe for å sikre at reguleringsplaner 
og utbyggingsprosjekter i større grad 
skal basere seg på lokale ønsker og 
behov. Kristen er opptatt av å bevare 
gode bomiljø, sikre gode trafikkløsninger 
og grønne lunger. Han vil arbeide for at 
bydelsutvalget får større innflytelse i slike 
saker. 

3.  Jan Magnus Rykkvin (28)
Jan Magnus er sykepleier og jobber i 
helsesektoren. Han er opptatt av helse og 
sosialpolitikk og vil sikre barn og unge en 
god oppvekst.

4. Bjørg Rasmiussen, 1939
5. Karsten Gjefle, 1966
6. Gidske Cathrine Spiten 

Stensen, 1965
7. Hans-Tage Gulldbrandsson, 

1949
8. Kjersti Sundbø, 1969
9. Jørgen Christian Hauge, 

1959
10. Haakon Skoge, 1960

11. Benedicte Ingeborg 
Brynsrud Sjøflot, 1993

12. Svein Sandvik, 1961
13. Ida Solheim, 1957
14. Tore Killingland, 1953
15. Hilde Widerøe Wibe, 1973
16. Martin Kirkengen, 1974
17. Katharina Gjeruldsen, 1978
18. Jørgen Huse, 1956

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
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Den liberale bydelen 
Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha 
stor valgfrihet og reell innflytelse . Venstres BU representanter 
vil være dine ombudsmenn.

Venstre vil:
•	 Kjempe for lokaldemokratiet  
•	 En verdig og valgfri eldreomsorg
•	 Sikre byutvikling på folkets premisser
•	 Sikre barn og unge en god skole og oppvekst 

Du er sjefen! 
Beslutninger som angår din velferd, trygghet og bomiljø skal 
bli tatt der du har innflytelse. 

Venstre vil:
•	 Overføre klagebehandlingen i lokale byggesaker til bydels-

utvalgene
•	 Gi bydelene mer myndighet over lokale løsninger for veier, 

trafikk og parkering
•	 Gi bydelene ansvaret for kommunens botilbud til ungdom 

 
Seniorer – tilbud, 
trygghet og omsorg 
der man bor
 
Venstre vil sette individet i fokus. Det er store forskjeller på 
seniorer, og tilbudene må ta høyde for dette.

Venstre vil:
•	 Øke ressurstilgangen til tiltak som gjør at seniorer kan bo 

lengre hjemme
•	 Sikre seniorsentre og frivillighetssentraler

•	 Gi større mulighet til å velge mellom hjemmebaserte tje-
nester eller plass på sykehjem

•	 Gi alle beboere i institusjoner i bydelen mulighet til å velge 
enerom

•	 Sikre et mangfoldig og brukerstyrt aktivitets- og dagsenter-
tilbud.

•	 At alle eldre som ønsker det skal få tilbud om trygghetsa-
larmer

 
 

Byutvikling 
Venstre vil bevare bydelens kvaliteter som en frodig, grønn og 
inkluderende bydel. Det er viktig  at myke reguleringsbestem-
melser også følges, slik at gode bomiljøer ikke raseres. Vi vil 
ha reguleringsplaner som folk kan forstå og stole på. Venstre 
vil at lokalbefolkningen skal kunne påvirke utviklingen i eget 
nærområde, ikke overlate den til entreprenører og utbyggere.

Venstre vil:
•	 Legge til rette for 50 m svømmebasseng på Lambertseter
•	 Sikre Lambertseter Gård gode rammevilkår for fortsatt drift. 

 Etablere midlertidig bygge- og deleforbud på Holtet
•	 Arbeide for en samlet plan for Holtet som løser trafikkpro-

blemene. Arbeide for å sikre at den miljøprioriterte veien 
gjennom Sæterkrysset videreføres til Ljabrubakken med 
blandet trafikk og fartsgrense 30 km/t

•	 Sikre at det etableres turvei langs Ekebergbanen mellom 
Sæter og Ljabru

•	 Stenge for gjennomgangstrafikken fra Hauketo over Nord-
Strandplatået i rushtiden.

•	 Jobbe aktivt for å legge Mosseveien i tunell og etablere en 
lokal stamvei med sykkelstier i den gamle traseen, og løse 
dette i sammenheng med  Follobanen i tunell.

•	 Hindre at skulpturer og nye veier, parkeringsplasser og 
servicebygg fortrenger den naturlige skogen over Eke-
bergrestauranten, nei til gondolbane.

•	 Bevare det gjenværende skogsbeltet som skjerming mellom 
den planlagte Ekeberg By -og Idrettspark og boligområdene 
syd for Ekeberghallen.

 

Skole og oppvekst
Alle skal ha muligheten til en god start i livet. Vi må øke inn-
satsen på det forebyggende arbeidet og gi støtte til frivilligeor-
ganisasjoner. Venstre vil også at uorganisert ungdom gis gode 
muligheter i egen bydel.
•	
Venstre vil:
•	 Opprettholde ungdomsklubben, og prioritere for å øke 

aktiviteten raskt 
 Styrke utekontakten og forebyggende tjenester i barnever-
net. 
 Styrke skolehelsetjenesten

•	 Sikre gode skolefritidsordninger ved alle skoler 
 Sikre at småskolebarna fortsatt for gå på nærmeste skole.

•	 Bruke føre var– prinsippet, og fjerne strålingskilder, f.eks 
mobilmaster, ved barneskolene.
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