
Torkild Strandvik
Venstres 1. kandidat i St. Hanshaugen 

Grønn og 
liberal bydel 

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

www.sthanshaugen.venstre.no

Venstres kandidater 
på St. Hanshaugen 

1.  Torkild Strandvik (33)
 Organisasjonssekretær 
 Torkild brenner for en bydel som tar 

ansvar for miljøet ved å satse på gode 
samferdselsløsninger og grønne lunger 

2.  Tone Ringen (65)
 Skuespiller og forfatter
 Tone vil jobbe for en individorientert 

seniorpolitikk

3.  Karl Arthur Giverholt (28)
 Konsulent
 Karl Arthur vil sikre foreldres rett til å 

velge barnehagetilbud selv

4.  Kjartan Almenning (31)
 Organisasjonsrådgiver
 Kjartan vil slå et slag for næringslivet i 

bydelen

5.  Eva Michelsen Ekroll 

6.  Sandra Clark 

7.  Henrik Bhamra
 
8.  Siv-Ellen Østengen 

9.  Kristin Østerhus
 
10.  Sindre Hervig
 
11.  Anders Bergsaker 

12.  Håvard Haagenrud 

13.  Linda Carolina Ehnmark
 

14.  Gudrun Jære Hoel
 
15.  Jomar Talsnes Heggdal
 
16.  Svein Roar Brunborg
 
17.  Daniel Heggelid-Rugaas 

18.  Hilde Vestrheim
 
19.  Marius Parmann
 
20.  Leif Roberg

21.  Ola Elvestuen
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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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Fremtidens  
parkeringsløsninger
 
Når stadig flere velger å bo i Oslo, blir det fort trangt om      
plassen, særlig i gater med parkering. For Venstre er det        
avgjørende at trafikkveksten tas kollektivt og på sykkel.        
Derfor vil vi ha et parkeringshus under St. Hanshaugen, for        
å frigjøre plass til sykkelstier og flere busser og trikker.

Venstre vil:
•	 opprette et kommunalt parkeringsselskap
•	 bygge parkeringshus under St. Hanshaugen
•	 innføre permanent beboerparkering for beboere og                

arbeidstagere i bydelen
•	 ruste opp Torggata til gågate så raskt som mulig
•	 at Oslo kommune skal kjøpe nye, stillegående trikker
•	 utvide sykkelveinettet utover de planlagte hovedtraseene
•	 utvide satsingen på kollektivtransport med nattruter
•	 fjerne taxiholdeplassen på St. Hanshaugen
 

Seniorer er en ressurs
Venstre prioriterer folk foran systemer, og vil ha en libe-
ral    seniorpolitikk som setter individet først. Mange yngre 
seniorer ønsker å stå i jobb og være del av sitt sosiale nettverk                  
etter nådd pensjonsalder, men møtes med et begrenset tilbud               
beregnet på pleietrengende. Venstre vil motarbeide dette.

Venstre vil:
•	 bygge 100 Omsorg+ leiligheter i bydelen innen 2015
•	 styrke satsingen på Senior-akademiet
•	 beholde begge eldresentrene i bydelen
•	 utvide omsorgstilbudet for å møte befolkningsveksten
•	 gi sykehjemmene økt selvstyre og beboerne økt valgfrihet
•	 gjøre det lettere for seniorer å jobbe frivillig på                        

eldresentrene

 

Foreldre må få velge 
barnehagetilbud 
 
Venstre vil ivareta foreldres valgfrihet. Barnehagetilbudet i 
bydelen må inkludere avdelingsbarnehager, basebarnehager 
og barneparker, og åpningstidene bør være mer fleksible enn 
i dag. Det er også viktig at bydelen fortsetter å tilby åpen 
barnehage og gratis kjernetid til utvalgte grupper.

Venstre vil:
•	 sikre foreldres rett til å velge pedagogisk tilbud
•	 opprettholde et godt barneparktilbud i bydelen
•	 sikre at bydelen har en åpen barnehage
•	 gi utvalgte grupper gratis kjernetid i barnehage
•	 jobbe for kveldsåpne barnehager, kombinert med regler om 

maksimal oppholdstid

Levende parkliv
Parkene er noe av det som gjør St. Hanshaugen til en                    
attraktiv bydel. Tilgang på grønne lunger gir folk mulighet 
til å ta en pause fra et hektisk byliv. Derfor vil Venstre styrke                     
vedlikeholdet av parkene, og gå imot utbyggingsprosjekter 
som går på bekostning av bydelens grønne karakter. 

Venstre vil:
•	 bevare alle grøntområder, også de aller minste 
•	 gjøre Kristparken mer attraktiv med nytt gress, bedre               

belysning og lekestativer
•	 fylle vann i speilbassenget på toppen av St. Hanshaugen
•	 få på plass bedre belysning i Stensparken
•	 ha flere fellesgriller i bydelens parker
•	 tillate øl og vin i parkene
•	 sikre at bydelens parker er tilgjengelige for alle 

Stem Venstre for en 
miljøvennlig bydel 
med plass og tilbud 
til alle
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