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www.stovner.venstre.no

Venstres kandidater 
bydel Stovner 

1.  Mariwan Ahmadi (26)
 Mariwan Ahmadi er 26 år og ugift. Han har vokst opp i 

Stovner bydel og er bosatt i området. Mariwan studerer 
historie ved Universitet i Oslo og jobber ved siden av 
studiene hos SAS.

 På fritiden er Mariwan aktiv som fotballspiller og er en 
ivrig jogger. Mariwan er særligopptatt av å skape gode 
oppvekstvilkår, med full barnehagedekning og god kvalitet 
i barnehage og skolene. Han vil også gi de eldre på Stovner 
et bedre tilbud. Mariwan vil verne grøntområder og legge til 
rette for idrett og friluftsliv.

2.  Hardi Ahmadi f.1979
3.  Abdisalam Sabtow Hussein f.1984
4.  Torstein G. Vik f.1978
5.  Vilgunn Linflaten f.1940
6.  Zahid Munir f.1979
7.  Stine Elise Jølsett f.1991
8.  Frithjof Funder f.1936

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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En grønn miljøbydel
Grøntområdene i Stovner bydel er under press. Blåbærskogen 
ble bygget ned med full støtte fra alle de andre partiene. Ven-
stre stod alene om å støtte aksjonen for å verne dette viktige 
lekerområdet. 

Venstre vil:
•	 Stoppe nedbygging av grøntområder
•	 Øke Groruddalsmidlene til 1,5 milliarder kroner og sikre at 

midlene går til Nærmiljøtiltak som bydelene i Groruddalen 
prioriterer

•	 Vedlikeholde og bygge ut sykkelveiene
•	 Ivareta småhusområdene
•	 Utvikle friområdet langs Ellingsrudelva
•	 Ruste opp turveinettet/skogstiene
•	 Opprette badeanlegg for bydelen

 

Godt kollektivtilbud
Venstre vil gi Stovner bydel et billigere og bedre kollektivtil-
bud, med flere avganger og økte standard på busser, vogner og 
stasjoner 

Venstre vil:
•	 Utvide nattkollektivtilbudet utover helgene og på flere linjer 

Forbedre jernbanetilbudet på Haugenstua og Høybråten. 
Oslo bør overta ansvaret for lokaltogtrafikken for å få til et 
bedre tilbud

•	 Bygge Lørensvingen for å sikre 7,5 minutters avganger på 
alle t-banelinjene

•	 Sikre at månedsprisen fortsatt forblir lav 

 

 

Bedre oppvekst
Alle barn i Stovner bydel skal ha en trygg og god oppvekst. 
Barnehage og skole må brukes aktivt som en arena for integre-
ring i en stadig mer flerkulturell bydel.

Venstre vil:
•	 Sørge for full barnehagedekning på Stovner
•	 Forbedre kvaliteten på SFO-tilbudet og innføre søskenmo-

derasjon
•	 Styrke barnevernet med økte ressurser og bedre kompe-

tanse
•	 Vedlikeholde skolene og ruste opp Tokerud ungdomsskole

 
 
 

Bedre eldreomsorg
Venstre vil satse på valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen og 
øke tilbudene for de eldre i bydelen. 

Venstre vil:
•	 Gi alle eldre mulighet til selv å velge hvem de vil ha som 

hjemmehjelp
•	 Sikre alle som trenger det plass på sykehjem
•	 Forbedre eldresentertilbudet ned flere tjenester
•	 Sørge for at eldrerådet blir hørt i alle saker som er viktig for 

de eldre på Stovner
 

Mangfoldig og rikt 
kulturliv
 
Kultur skal være en drivkraft i Groruddalen. Venstre vil ta 
initiativ til et kulturløft i Stovner, med satsning på biblotek, 
idrett, foreninger, musikk og friluftsliv
 
Venstre vil:
•	 Gjøre Aker-gårdene i bydelen til gode møteplasser for kul-

tur- og fritidsaktiviteter
•	 Styrke tilbudet om norskopplæring for voksne
•	 Satse på Stovner biblotek og oppgradere fasilitetene
•	 Bevare lokale kulturminner og verne Gamle Rommen skole
 

Et allsidig og 
fremtidsrettet 
næringsliv
 
Venstre vil gi næringslivet i Stovner bydel gode og forutsigbare 
vilkår. Går man med en god forretningside, skal man få best 
mulig hjelp for å sette dette ut i livet.

Venstre vil:
•	 Etablere et utviklingselskap og sørge for samordnet utvik-

ling av statlige, kommunale og private eiendommer, i tråd 
med helhetlig plan for Groruddalen

•	 Tilby de som vil starte opp nye bedrifter god veiledning og 
hjelp til anskaffelse av lokaler.
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