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1. John Bjørnøy (57)
John bor på Bjørndal med samboer. Utdannet 
som økonom med tilleggsstudier innen jus og 
statsvitenskap. Har allsidig erfaring fra både 
det private næringsliv og offentlig sektor. Har 
vært politisk aktiv i Oslo siden 1981. Har sittet 
i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand de 
siste 14 årene. I forrige periode som nestleder 
i bydelsutvalget. Er bredt politisk opptatt. 
Lokalpolitisk er jeg spesielt opptatt av å skape 
gode oppvekst- og levevilkår for alle grupper, 
med vekt på at alle skal ha en mulighet til å 
delta gjennom et reelt lokaldemokrati med 
inflytelse som kan sees og gjenkjennes av den 
enkelte borger i bydelen.

2. Shaireen Regina Amanaborg (34)
Studerer org.psykologi.
Jobber med oppstart av Montessori barnehage i 
bydelen vår, oslomontessori.no.
Gift med Kyrre Amanaborg og har en datter på 
3 år.
Politisk engasjert i barns oppvekstvilkår, 
samhold og kulturelle møtesteder.

3. Shakeel Choudhry Muhammad 1969
4. Solveig Irene Nordal Kristiansen 1959
5. Thale Sofie Wester Plesser 1965
6. Jarle Aasen 1954
7. Hårek Magne Hansen 1953
8. Vidar Vold 1943
9. Henrik Carelius 1963
10. Per Tore Olsen 1966

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

Barn og unge
En av Oslo Venstres hovedsaker de siste årene har vært å jobbe 
for egne midler til Søndre Nordstrand for å utvikle nærmiljøet, 
og stimulere gode oppvekstvilkår og integrering. 

Vi har langt på vei lykkes dette arbeidet, men fortsatt er 
satsingen for liten. Vi kommer derfor til å kjempe videre for å 
få en økning av Søndre Nordstrand-midler for å forsette Oslo 
Sør satsningen med sikte på målrettet arbeid innen forebyg-
gende barne- og ungdomsarbeid, bedre integrering og gi 
bydelen bedre mulighet til å avgjøre bruken og innretningen 
på midlene.

Søndre Nordstrand Venstre vil fortsette arbeide for flere fritids-
aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøene. Vi er opptatt 
av at det skal bli enklere for ungdom i bydelene å sette i gang 
nye aktiviteter ved at støtteordningene gjøres mer sjenerøse, 
fleksible og forutsigbare. Og at de favner bredt.

Venstre mener det må satses mer på bygging og vedlikehold 
av idrettsanlegg for breddeidrett generelt, og jobber dessuten 
for at det bygges en egen cricket-bane i bydelen.

Miljø og 
kollektivtrafikk
Venstre vil gjøre det så attraktivt som mulig å kjøre kollektivt, 
og mener et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende. Venstre 
vil fortsatt sikre ekspressavganger i rushtiden og et godt tilbud 
på tverrforbindelser i bydelen. Vi vil videre jobbe for 15-minut-
ters avganger for toget fra Hauketo, Holmlia og Rosenholm.    

Infrastruktur for kollektivtrafikk til Gjersrud / Stensrud må 
være på plass før storstilt utbygging starter her. Enten via en 
forlengelse av T-banen fra Mortensrud til Gjersrud/Stensrud via 
Bjørnholt, eller kombibane fra Ljabru.

Søndre Nordstrand har god erfaring med fjernvarme, og 
Venstre ønsker en økt satsing på dette. Vi ønsker blant annet 
å øke innsatsen på kildesortering i Oslo slik at avfall som ikke 
kan brukes om igjen eller resirkuleres, brennes for å utnytte 
energien til fjernvarme.

Grønmo ligger i Marka og skal etter Venstres mening være 
en naturlig del av marka og de friluftsaktiviteter som hører 
hjemme her. Venstre vil derfor at Grønmo blir utviklet til et 
aktivt område for tur, friluft og idrettsaktiviteter.

Venstre vil ha økt fokus på å holde bydelens parker og turveier 
velstelte, og arbeide for å etablere sykkelsti fra Holmlia til 
Ingjerdstrand.

Viktige saker for Søndre Nordstrand Venstre:
•	 Tung satsing på kollektivløsninger med femten minutters 

avganger for toget. Forlengelse av T-banen fra Mortensrud 
til Gjersrud/Stensrud via Bjørnholt, eller kombibane fra Ljan, 
og fire avganger i timen mellom Bjørndal og Holmlia

•	 Fortsette arbeidet for egne Søndre Nordstrand-midler til 
satsning på et bedre lokalmiljø som bidrar til bedre opp-
vekstvilkår for barn og unge og økt integrering

•	 Bygging av en cricket-bane med fullverdige internasjonale 
mål i bydelen.

•	 Gi eldre reell valgfrihet og medinnflytelse i sin hverdag.
•	 Opprette egen politistasjon for Søndre Nordstrand
•	 Økt satsing på kildesortering, inklusiv matavfall
•	 Styrke bydelenes økonomi for å øke det lokale handlings-

rommet.
•	 Styrke satsingen på norskopplæring, spesielt rettet mot 

kvinner, samt forsterket arbeidstrenings tilbud.
•	 Sørge for at Grønmo blir utviklet til et aktivt område for tur, 

friluft og idrettsaktiviteter.
•	 Kommune og bydeler må gå foran for å sikre like jobbmu-

ligheter uansett etnisk bakgrunn
•	 Tjenester bydelene kjøper av kommunen til standardpriser 

skal fritt kunne kjøpes også fra alternative tilbydere i frivil-
lig eller privat sektor, dersom de lokale politikerne finner 
dette gir det beste tilbudet

•	 Overlate ansvaret for lokale plansaker og klagebehandlin-
gen i lokale byggesaker til bydelsutvalgene

•	 Gi bydelen ansvaret for fartsreduserende tiltak, renovasjon 
ii offentlige rom og skjøtsel av grøntområder.

•	 Heve det estetiske uttrykket. 
•	 Sørge for at våre nærområder, fellesarealer og gangveier er 

velstelte og godt vedlikeholdt sommer som vinter.  
•	 Ruste opp skiltingen av gangveier og påse at vi har en 

informativ skilting innad i bydelen og at disse holdes rene 
og pene. 

•	 Gi innkjøringsområdene til bydelens forskjellige sentra et 
estetisk løft, fjerne kratt og anlegge grøntområder som 
holdes ved like. 

•	 Få på plass pene stedsskilt i bydelen.
•	 Sørge for at det finnes faste tilbud for vinteridrett så som 

flere skøytebaner og skiløyper i bydelen.
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