
 
Liv H. Wiborg & Odd Einar Dørum

Folk først
– også i
Ullern

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

www.venstre.no/oslo/ullern

Venstres kandidater 
i Ullern bydel

1.  Liv H. Wiborg (f. 1949)
 Sosionom / Cand.polit og forfatter
 Liv har lang erfaring fra 

omsorgsektoren og barnevern, og 
har skrevet flere fagbøker på dette 
området. Leder i Ullern Venstre. 

2.  Bent Erik Bakken (f. 1959)
 Siviløkonom og professor
 Hjertesakene hans er skole, barnehage 

og bærekraftig næringsliv.

3.  Bente Marie Nørgård (f. 1961)
 Advokat / selvst. næringsdrivende.
 Miljøpolitikk, næringsliv og 

oppvekstvilkår er hennes kampsaker.

4.  Bernhard Rudjord (f. 1961)
 Lærer og sosialantropologi
 Brenner for miljø, integrering av 

innvandrere og næringsliv. 

5. Ingeborg Hungnes
 (f.1962)
6.  Anders Baalsrud
 (f.1950)
7.  Christine Bull Kulseth
 (f.1966)
8.  Kjell Håvard Bø
 (f.1922)
9.  Berit Kvæven 
 (f.1942)
10.  Per Hansen
 (f.1942)
11.  Kristin G. Langaker
  (f.1974)
12.  Bjørn Magne Eggen
 (f.1950)
13.  Randi Gerd Øverland 
 (f.1946)

14.  Johan Holmen 
 (f.1965)
15.  Marielle Minutella
 (f.1968)
16.  Tom Olav Risa
 (f.1961)
17.  Kjersti Hagen Risberg
 (f.1967)
18.  Michael Angstreich
 (f. 1943)
19.  Bibi Plahte Vance
 (f.1937)
20.  Helge Reidar Strøm
 (f.1938)

21. Odd Einar Dørum 
 (f.1943)
 Ordførerkandidat

 

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 og frodig 
bydel
 
Venstre er et miljøparti, og Ullern Venstre er spesielt opptatt 
av miljøet i bydelen. Vi ønsker at friluftsområder, stier og 
turområder vedlikeholdes og opprustes. Vi prioriterer grønne 
områder og gjennomgående turstier, opp mot og foran bilveier. 
Venstre vil: 

•	 Bevare bydelens grønne lunger
•	 Fremme forslag om mindre busser i “Ring Ullern” for å gjøre 

det enklere å komme seg på tvers i bydelen. 
•	 Lage en plan for planting av nye trær 
•	 Forsette arbeidet med turveiene langs Lysakerelven
•	 Nye "Park & Ride" muligheter for å redusere trafikken       

gjennom bydelen 
•	 Bygge ny E18 under lokk fra Lysaker til Filipstadkaia
•	 Ha flere sykkelveier  

En levende og 
næringsrik bydel
Ullern bydel har et variert og spennende næringsliv, som vi 
sterkt ønsker å ivareta. Vi har arbeidet for et ”Levende Skøyen” 
og tatt initiativ til å få vinmonopol på Sjølyst. Vi har dessverre 
ingen teaterscene, kino eller bibliotek, men det ønsker vi å 
gjøre noe med.   
Venstre vil: 

•	 Jobbe aktivt for kombinert kino- og kulturhus på Skøyen, 
som også huser en Oslo Musikk- og kulturskole base. 

•	 Gjøre hverdagen enklere for småbedrifter, og forsette vår 
kamp mot byråkrati og “skjemagalskap”

•	 Aktivt jobbe mot enhver form for eiendomsskatt i Oslo
•	 Se på muligheten for ny svømmehall – og ikke minst fylle 

bassenget med vann 

En sosial og varm 
bydel
 
Ullern bydel er blant de bydeler som har flest borgere over 80 
år og dermed også mange med omsorgs- og pleiebehov.  
Ullern Venstre mener at sosial isolasjon er et alvorlig problem, 
som reduserer livskvaliteten. Seniorsentra i bydelen er derfor 
et godt tiltak som åpner muligheten til å treffe andre og delta 
i kulturtilbud og aktiviteter. Vi trenger også bedre og flere 
avlastningsmuligheter for foreldre med hjemmeboende barn 
og unge med funksjonsnedsettelse. 
Venstre vil: 

•	 Styrke seniorsentrene 
•	 Eget dagsenter for demente 
•	 Ha flere Omsorg Pluss boliger på Ullerntunet 
•	 Fortsette å styrke et godt barnevern og lavterskeltilbud til 

de av oss som faller utenfor 

Et godt liv for 
barn	og	ungdom
 
Ullern bydel er en barnerik bydel, og barnas oppvekstvilkår 
er en viktig sak for oss. Skolene i Ullern er dessverre fulle, og 
vi vil være en aktiv pådriver for å få til et godt og tilstrekkelig 
skoletilbud til alle våre barn.  Breddeidrett er viktig og vi er 
glad vi har fått på plass både kunstgress og kunstisbane på 
Ullernbanen.  
Venstre vil: 

•	 Flere helsesøstre på skolene og helsestasjonen 
•	 Ny ungdomskole på Hoff (Alpharma tomten)
•	 Fokus på økt kvalitet i bydelens barnehager
•	 Styrke bydelens tilbud i breddeidrett
•	 Utvide tilbudet om samlingssteder for uorganisert ungdom
•	 Flere fortau og trafikklys

"Våre kjernesaker 
er miljø, skole, 
omsorg og 
småbedrifter. 
Vi vil være
 modige, 
ansvarlige og
 rause når
vi kjemper
 for våre saker."
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