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Venstres kandidater 
i Bydel Østensjø

1.  Britt Inglingstad(52)
 Kunderådgiver, Skøyenåsen
 Britt Inglingstad er styremedlem 

i Østensjø Venstre og har sittet for 
Venstre i bydelsutvalget i Østensjø 
siste periode.

2.  Arild Skjeltorp(59)
 Familieterapeut, Ryen
 Arild er spesielt opptatt av velferds- og 

samferdselspolitikk.

3.  Helen Lundh Nilsen (39)
 Kreativ Leder, Rognerud
 Helen er opptatt av kultur-, 

integrerings-, og næringspolitikk.

4.  Jon T Kvikne (74)
 Pensjonist, Skullerud
 Jon er 2.vara for Venstre til 

bydelsutvalget i Østensjø siste periode.

5. Tone Kjersti Opdahl 1975
6. Jon Egil Mannsåker 1945
7. Saynab Mohamud 1978
8. Reidar Andre Lerdal 1963
9. Eirik Rudi Wærner 1955
10. Camilla Lindemann 1973
11. Gaute Birkeland Kjellsen 1983
12. Yahya Ahmed Yahya Hafiz 1953
13. Tord Egaas Songe-Møller 1973
14. Frida Gabriella Blomgren 1971
15. Bjørn Sigurd Steensrud 1942
16. Hallstein Braaten Bjercke 1977

... følg oss 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 liberale bydelen
Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der 
folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som vi tar 
ansvar for hverandre og miljøet. Det gode liv skapes av frie 
mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke 
sine evner til beste for samfunnet. 
Venstre vil at Østensjø skal være en liberal, nytenkende, grønn, 
moderne og trygg bydel. Østensjø skal bære preg av optimis-
me og fremgang, og samtidig være en raus og varm bydel med 
rom for alle.
 
Venstre vil:
•	 at bydelen vår skal være nytenkende, åpen og fordomsfri, 

der alle skal ha like muligheter innen jobb, skole og kultur
•	 at Østensjø bydel skal fortsette å verne sine viktigste friom-

råder, og holde dem rene og tilgjengelige for alle
•	 at bydelen utvikles på en moderne og fremtidsrettet måte, 

mens vi bevarer bydelens egenart og historie
•	 at Østensjø skal være en trygg bydel, der innbyggerne har 

et samhold som er inkluderende og gir trygghet

Den moderne bydelen
For Østensjø Venstre er det viktig at bydelens utvikling skjer 
på en moderne og framtidsrettet måte, samtidig som vi må 
ta vare på bydelens egenart og historie. Et levende folkestyre 
er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den 
politiske prosessen hele tiden – ikke bare ved valgene. Venstre 
vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å minske avstanden 
mellom byens borgere og de folkevalgte.

Venstre vil:
•	 Bevare og utvide grøntarealer
•	 Forsvare de grønne ”100 metersskogene” i bydelen
•	 At boligutvikling i bydelen skjer på gamle næringstomter, 

og ved fornuftig fortetting i småhusområdene
•	 øke bydelenes andel av det kommunale budsjettet for å 

styrke bydelenes økonomi og gi rom for flere lokale initiativ
•	 at bydelsutvalgene selv skal ansette bydelsdirektør

Den trygge bydelen
For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men 
det betyr også at vi skal skape trygge rammer for bydelens 
innbyggere gjennom alle faser av livet. Du skal føle trygghet 
for at bydelens tjenester holder den kvalitet den skal. Østensjø 
er den bydelen i Oslo med forholdsvismessig flest eldre over 
67 år. Østensjø Venstre vil derfor ha et sterkt fokus på bydelens 
tjenester til denne gruppen.

Venstre vil:
•	 Styrke hjemmetjenesten i bydelen
•	 Tilby et omsorgstilbud til eldre som ikke lengre kan bo 

hjemme uten hjelp, men som heller ikke har behov for 
sykehjemsplass ( omsorg+ )

•	 Videreføre arbeidet mot ungdomskriminalitet gjennom det 
etablerte samarbeidet mellom skole, barnevern og politi 
Styrke kompetansen innen barnevernet i bydelen

•	 Opprettholde og sikre videre drift av bydelens ungdoms-
klubber og seniorsentre

•	 Øke politiets nærvær i bydelen

Det gode liv skapes 
av frie mennesker 
som tar egne valg 
og som får mulig-
het til å bruke sine 
evner til beste for 
samfunnet. 

Den grønne bydelen
Alle i Oslo har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og 
sammenhengende friområder. Det må derfor legges langt bed-
re til rette for å kunne leve miljøvennlig også i vår bydel. Bydel 
Østensjø har en unik beliggenhet i Oslo, tett inntil marka og 
med Østensjøvannet som naturlig midtpunkt. Vi må ta vare på 
bydelens grønne lunger og den store miljøparken som områ-
det rundt Østensjøvannet er. Venstre vil gjøre kollektivtilbudet 
til det naturlige alternativet for transport i Oslo.

Venstre vil:
•	 At Østensjøvannet skal bli del av en ny stor bynasjonalpark 

og dermed få utvidet mulighet til bedre vern.
•	 Sikre at markagrensen ligger fast
•	 Holde prisen på månedskort på dagens lave nivå
•	 Arbeide for en snarlig oppstart av Manglerudtunnellen, 

finansiert gjennom Oslopakke 3
•	 Videreutvikle gang- og sykkelveinettet i bydelen

Den kreative bydelen
Østensjø skal være en levende og fordomsfri bydel, der kunn-
skap og kultur blir prioritert. Vi må gi muligheter til mennes-
ker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunn-
skap og kreativitet på alle områder. Østensjø bydel skal være 
barnas bydel med trygge og gode oppvekstvilkår for barn.Oslo 
skal ha landets beste skole. Østensjø bydel skal ha et rikt og 
mangfoldig kulturtilbud.

Venstre vil:
•	 At bydelen legger til rette for lokal næringsutvikling
•	 sørge for at kapasiteten ved bydelens skoler er tilstrekkelig 

til å møte veksten i bydelens befolkning
•	 sikre at alle elever kan få skoleplass i sitt eget nærmiljø i 

bydelen
•	 Opprettholde full barnehagedekning i bydelen
•	 prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge
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