
 

   Lokalavisa l Østensjø SV  

Stem på Østensjø SVs kandidater! 



- Vi står foran et valg som handler om ver-
dier, en verdikamp, sier Marianne Bor-
gen. Hun er SVs førstekandidat til Bystyret,
ordfører i Oslo, og kommer fra Østensjø.
De siste 4 åra har SV, sammen med Arbei-
derpartiet, Rødt og MDG endra kursen i
Oslo kommune. Ved forrige valg fikk vi et
rødgrønt flertall i Oslo etter 18 år med høy-
restyre. - Arbeidet vi har begynt på og fått
til er bare starten. Marianne Borgen smiler
og er klar. – Vi er i gang med en snuopera-
sjon i denne byen og det skal vi fortsette
med, med seier i valget. Verdivalget hand-
ler om at vi selv skal ta eierskap og sikre
de beste løsningene for fellesskapet, som å
ta tilbake barnehager og sykehjem fra de
kommersielle aktørene, gi barn og unge i
Oslo en trygg oppvekst og vise frem Oslo
som den beste miljøhovedstaden i Europa.

Gratis AKS gjør forskjellene mindre i 
Oslo 

Ordføreren ser med bekymring på økte 
forskjeller i byen vår og i landet generelt.  
– Regjeringens politikk er med på å øke
gapet mellom de rikeste og de fattigste.
Men vi i Oslo kommune jobber med å snu
dette. Eiendomsskatten er ett bidrag. Det
har gitt oss økonomisk handlingsrom som
har gjort det mulig å gi gratis aktivitetssko-
le (AKS) for alle førsteklassinger, som for
kommende periode vil utvides til også å

gjelde 2.– 4. klasse.  

– Gratis AKS er et tiltak som sikrer inklude-
ring og som minsker forskjellene. – Vi vil
jobbe med å endre boligpolitikken i Oslo.
Markedet alene har fått styre, men nå vil vi
gjenreise den sosiale boligpolitikken. Bolig
er trygghetsgrunnlaget i livene til folk. Her i
Oslo må man kunne bo og ha trygge liv.

Oslo skal være byen for barna 

- Oslo skal være byen for barna, sier Mari-
anne Borgen og smiler. – Dette er jeg vel-
dig opptatt av. SV vil gi trygghet og en god
oppvekst for alle barn i byen. – Vi har fak-
tisk hatt et prøveprosjekt som nå kommer
alle steder i Oslo kalt «Nye familier», der
alle som får sitt første barn i Oslo får tilbud
om hjemmebesøk før barnet er født og også
etter at barnet er født. Vi har også økt be-
manningen i barnehagene, og vi har fått 100
nye lærere . Vi har også redusert antall tes-
ter for å øke lærelysten og dempe presset.

- Oslo har de siste 4 åra også blitt en miljø-
by. Og dette er også viktig for barna. Vi har
fjernet parkeringsplasser, bygd ut sykkel-
veier, laget parkanlegg med mål om å gi
byen tilbake til befolkningen. Vi gir mer
effektiv kollektivtransport ved å ha 4000
flere avganger på buss, trikk og bane nå
enn før. Lufta er blitt bedre og det er tryg-
gere å være borger i byen vår.

Rettferdighet og miljø! 
SVs hovedsaker i denne valgkampen er 
rettferdig fordeling og miljø. 

Forskjellene i Norge øker, og bare i løpet 
av det siste året har det blitt 4000 flere 
barn i Norge som vokser opp i familier 
med vedvarende lavinntekt. SV vil ha et 
samfunn der du ikke trenger å arve fattig-
dom, men der alle har de samme mulighete-
ne til å lykkes i livet. Mange av årsakene til 
den skjeve fordelingen må løses på nasjo-
nalt nivå gjennom skattelegging og arbeids-
markedspolitikk. Vi kan likevel gjøre mye 
lokalt for å motvirke utenforskap. 

Den største utfordringen vi står overfor er 
kampen mot klimaendringene. I år har ung-
dommen vist at de tar kampen på alvor, og 
de er villige til å gå ut i streik. Skal vi lyk-
kes, må vi ta grep også lokalt. Da er det al-
ler viktigste å få flere over på buss, bane og 
sykkel.   

I denne avisa finner du toppkandidatene fra 
Østensjø på SVs bystyreliste, og du får pre-
sentert de tre øverste kandidatene til by-
delsvalglista. Her kan du lese mer om hva vi 
mener er de viktigste sakene for oss i Oslo 
og Østensjø. 

Du kan også lese mer i Oslo SVs program, 
som du finner her: https://www.sv.no/oslo/
nyttprogram/  og i Østensjø SVs program 
som du finner her: https://www.sv.no/oslo/
lokallag-i-oslo-sv/ostensjo-sv/   

Vil du melde deg inn i SV: Send 
«innmelding <din e-post>» til 2090. 

(100kr trekkes av telefonregningen) 

Vi ønsker deg et riktig godt valg 9. sep-
tember! 

Fellesskap er et verdivalg

Mari-
anne 



Vårt mål er velferd – ikke profi ! 
Ansatte måtte jobbe inntil 18,5 timers ar-
beidsdag Det rødgrønne styret bruker i ste-
det sin innkjøpsmakt til å prøve å snu den 
negative utviklingen med sosial dumping 
og forverring av arbeidsvilkår. Gjennom 
Oslo-modellen skal vi fremme et seriøst ar-
beidsliv – med anstendige arbeidsforhold 
og rettferdig konkurranse mellom seriøse 
leverandører. 

- Kampen for et bedre arbeidsliv er også en
politisk kamp. Oslo Sv ønsker ikke et uor-
ganisert arbeidsliv. Tenk, på sist landsmøte
i Høyre var det uenighet om de skulle aner-
kjenne eller forsvare et uorganisert arbeids-
liv!

“Vi ønsker heller ikke velferds-
profitører som kutter i pensjon, 
går på akkord med arbeidsmiljø-
loven og stikker av med profitten 
selv.”

- De viktigste kampene for meg handler 
om at vi ikke slipper til velferdsprofitøre-
ne og  at vi sikrer et organisert arbeidsliv 
i Oslo kommune med en bedre arbeids-
hverdag for folk flest!

Arvid Ellingsen (50), er SVs 4.kandidat til 
bystyret i Oslo. Han bor på Godlia i Østensjø 
og jobber i dag som spesialrådgiver i sam-
funnspolitisk avdeling i LO. 

Fellesskapets penger 
må gå til fellesskapets 
oppgaver 

- Jeg mener at grunnleg-
gende velferd er en sam-
funnsoppgave, ikke noe
vi kan sette ut til marke-
det. Ved å privatisere går
skatteinntektene til profitt
for eiere og investorer,
mens de ansatte får dårli-
gere arbeidsbetingelser,
dårligere lønn og dårli-
gere pensjonsvilkår.
Hver krone vi bruker på
velferd bør gå til å anset-
te dyktige fagfolk som
kan tilby gode offentlige
velferdstjenester som
barna i barnehagen, eld-
re som treng pleie på sy-
kehjem og barn i barne-
vernets omsorg får nyte
godt av.  Velferd bør ikke
drives med profittmotiv,
men heller drives av ide-
elle private aktører eller
det offentlige selv.

 Tillitsreform 

Å fjerne velferdsprofitører fra velferden, er 
ikke den eneste Arvid vil bli kvitt. Han øns-
ker også å jobbe for å demontere den såkal-
te New Public Management-reformen til høy-
residen. 

- I 2015 overtok vi en kommune som var
preget av rapportering, kontrollering og
bruk av stoppeklokke for å måle de ansattes
arbeidsinnsats. Nå testes det i stedet ut en
tillitsreform.

“Vårt mål er at de ansatte i Oslo 
kommune skal få en bedre ar-
beidshverdag, der de kan bruke 
sin faglige kompetanse til selv å 
vurdere hvilke tiltak som er riktig, 
og hvor lang tid de skal bruke på 
oppgaven.” 

- Vi er ennå ikke i mål. Men retningen er
klar: Helsefagarbeidere skal få mer tid til de
som trenger oppfølging og lærerne skal få
mer tid til elevene. Dette vil kunne føre til
bedre tjenester på sikt.

Et bedre arbeidsliv 

Oslo kommune er Norges nest største offent-
lige innkjøper etter staten. Det gir et ansvar, 
mener Arvid. I fjor ble for eksempel eieren 
av Veireno som hentet søppel i Oslo, dømt 
for nesten 1000 brudd på arbeidsmiljøloven. 

i-
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Alle barn har re  l en god oppv
 testerte mot å bli stilt opp langs veggen til 

Narvesen, og politiet tilkalte raskt forsterk-
ninger. På den meste var det 40 bevæpna 
politifolk pluss et helikopter, mot det som 
raskt økte fra 10 til om lag 20 vettskremte 
ungdommer fra 14-15 år og oppover. 

«Nå er det viktig å gjenoppbyg-
ge tilliten mellom politiet og 
ungdommene.»  

- Vi har heldigvis et nærpoliti som har et 
godt samarbeid med bydelen og som kjen-
ner ungdommene våre. Hvis det hadde vært 
nærpolitiet som hadde kommet til Bogerud, 
å hadde ikke situasjonen eskalert som den 
gjorde. 

Forebygging er svaret 

SVs førstekandidat har stor tro på at fore-
byggende arbeid er løsningen.  

«Vi trenger et kaldt hode og et 
varmt hjerte når vi møter barn 
og unge som lever på kanten 
av loven.»  
- Det er på den måten vi gir mulighet for at 
flest mulig av dem skal få et godt liv og bli 
bidragsytere i samfunnet, sier Hanne. 

I Østensjø har SV vært pådriver for å bygge 
ut skolehelsetjenesten. I dag skal det være 
skolehelsesykepleier på alle skoler, og dø-
ren skal være åpen for de som har behov for 
noen å snakke med.  

- SV i Østensjø vil fortsette å styrke skolehel-
setjenesten, også med mer psykologisk bi-
stand på skolene og på helsestasjon for ung-
dom. Andelen barn og unge med psykiske 
utfordringer er økende, og det er viktig at 
de får hjelp så tidlig som mulig, sier Hanne. 

Bydelen har også den største utekontaktsek-
sjonen i Oslo kommune, og hele fem ung-
domsklubber. De som jobber der, gjør en 
fabelaktig innsats overfor de unge i Østen-
sjø. SV har jobbet for at bydelsutvalget prio-
riterer dette arbeidet også når bydelen har 
vært nødt til å spare.  

- Vi trenger alle klubbene, bydelen er stor  

og det er langt fra Manglerud til Oppsal 
for de yngste. De trenger klubb der de 
bor. Og nå skal vi jobbe for å få til et til-
bud til ungdom over 18 år. 

- Og så er vi glad for at Oslo Kommune 
nylig besluttet å planlegge nytt bygg for 
Skullerud Aktivitetshus. Dagens bygg er i 
en elendig forfatning og alt for lite for be-
hovet, sier Hanne Eldby. - Vi skulle veldig 
gjerne hatt et juniortilbud her også. 

Skolefrokost på alle skolene 

På Skullerud Skole har bydelen og skolen 
sammen innført skolefrokost hver dag, og 
mellom 50 og 70 ungdommer bruker til-
budet.  

- Det er helt fantastisk hva man har fått til 
med små midler. Mange smører også mat-
pakke som de spiser seinere på dagen. 
Ikke bare sørger man for at ungdommene  

 

 

«Det kan ikke være sånn at du 
skal være nødt til å være rik 
for å gi barna dine en god opp-
vekst!»  

- Derfor må vi sørge for at alle barn kan del-
ta i barnehage, skole og fritidsaktiviteter på 
samme vilkår. Det er helt avgjørende for at 
de skal ha en god oppvekst og like mulighe-
ter til å lykkes seinere i livet. SV kommer 
aldri til å gi seg i kampen for like mulig-
heter til alle barn, sier Hanne Eldby. 

Hanne er SVs 1.kandidat til bydelsutvalget. 
Hun er 56 år og har bodd på Trasop i 20 år. 
Hun er en ivrig syklist og triatlonutøver, og 
dessuten leder av oppvekstkomiteen i byde-
len vår.  

Vi tar kampen mot barnefattigdommen 

Under den borgerlige regjeringen har fat-
tigdommen økt. Omtrent 10 prosent av bar-
na i Østensjø vokser opp i fattige familier. 
Det er mer enn 1000 barn og unge. Det be-
tyr at det er barn på alle skolene i bydelen 
som ikke vokser opp med de samme mulig-
hetene som klassekameratene sine.  

- Lokalt må vi må sørge for at flest mulig are-
naer er gratis eller koster så lite som mulig. 
Det er ikke greit når det legges press på 
fattige familier med skyhøye kontingenter i 
idrettslagene, arrangementer på skolen el-
ler andre aktiviteter. 

- Jeg er også veldig glad for at vi har fått 
gratis AKS for alle førsteklassingene i byde-
len, og jeg ser fram til at vi har klart å få det 
for alle de aktuelle årskullene også. Det er 
ikke morsomt for et barn å se at lekekame-
ratene er sammen etter skoletid, mens du 
selv må stå utenfor og ikke få være med på 
leken.  

Ungdommene på Bogerud skal ikke mø-
tes med batonger og pistol 

Sommeren var ikke riktig over da Bogerud 
brått havnet i nyhetsbildet. Noen ungdom-
mer hang utenfor senteret da store politis-
tyrker brått dukket opp med køller og pisto-
ler fordi de feilaktig hadde fått melding om 
slåsskamp med machete. Ungdommene pro- 



 

Hva vil ungdommene? 

 

sammenhengande sykkelvegar. Me opp-
lever at det vert bygd sykkelveiar på kor-
te og usammenhengande strekningar. 
Dette kan føre til farlege situasjonar, da 
sykkelvegen stoppar på ulogiske områ-

det og gjerne litt 
brått. 

I tillegg ønskjer me 
at dei små, svarte 
gummi-kulene 
(granulat) på fotball-
banene i bydelen 
skal fjernast, eventu-
elt erstattast med 
noko nedbrytbart 
som ikkje skadar 
naturen. 

Me ser også at det er 
behov for fleire 
jobbmoglegheiter 
for unge, både på 
sommaren og elles i 

året. Ein ungdomskafe for eldre ungdom-
mar i bydelen kunne vore fint og betre 
åpningstider og fleire åpningsdagar på 
helsestasjonen er saker me tenkjer er 
viktige framover. 

Betre og lettare språk  

Ein anna sak som me har diskutert er at 
politiske forslag og planar blir skreve for 
avansert og med eit språk folk flest, og 
spesielt ungdommar, slit med å forstå. 
Når me får utdelt saker i ungdomsrådet 
er dei på mange, tettpakka sider. Me 
meiner mykje kunne blitt lagt fram på ein 
enklare måte, slik at alle kan engasjere 
seg politisk. Me meiner det er feil at ung-
dom, og den øvrige befolkninga i byde-
len, ikkje får engasjert seg, fordi dei ik-
kje forstår kva som står skreve når nye 
forslag vert lagt fram. 

Her må journalisten seie seg hjartens ei-
nig. Det er krevjande når du får utdelt 
saksframlegg og å finne fram i dokument-
jungelen.  

Av eigne prioriteringar er Marlene opp-
teken av fleire jobb-moglegheiter for 
unge og lage meir miljøvenleg granulat. 

Me har tatt ein prat med leiar for ungdoms-
rådet i Østensjø bydel, Marlene Isabel Lie 
Aabakken (17 år) for å høyre om kva ho 
tenkjer om Østensjø som ein bydel for 
unge og kva som er viktig saker for ko-
mande periode. 
Men først, kven er 
Marlene? Marlene 
gått på Bøler skule i 
10 år, og går no på 
videregåande i 
sentrum. Ho har 
spilt håndball på 
Bøler i 9 år, og Opp-
sal i eitt år. Ho job-
bar som håndball-
dommar og har 
sommarjobb på ein 
leir. Og er altså leiar 
av Østensjø ung-
domsråd. Kvifor vil-
le du vere leiar?  

Eg ville vere leiar i ungdomsrådet, fordi eg 
synes det er viktig at unge får engasjere 
seg politisk. I tillegg synes eg det er spen-
nande å få vite meir om kva som skjer i by-
delen eg bur i.  

«Det er fint å være ung i Øs-
tensjø. Me har mange gode sku-
lar, og fleire ulike fritidstilbod.»  

- Det er fleire klubbar, som er gratis for 
barn og ungdom. Det er også fleire id-
rettslag med ulike idrettsgreiner, som 
håndball, fotball og ski.  

- Me har også ein helsestasjon, som er et 
viktig tilbod for unge som treng ein trygg 
plattform å gå til, der ein kan få hjelp med 
blant anna prevensjon og psykiske helse-
plager. 

Miljø og arbeid viktig 
No er det jo val både i kommunen, men 
også på bydelsutvalet i Østensjø. Kva ten-
kjer du blir viktig dei neste fire åra her?  

- Ungdomsrådet har i utgangspunktet ikkje 
spesifikke mål for dei neste fire åra. Det er 
likevel nokre saker som har kome opp på 
fleire møter, og som er viktig for oss; ha  

får god og næringsrik mat, men det har også 
bidratt til at færre skulker skolen.  

- Når man først har stått opp og er på skolen, 
ja da er det jo like greit å gå til første time 
også, smiler Hanne. 

I Østensjø SVs program står det at SV vil set-
te av penger slik at alle skolene i bydelen 
kan tilby skolefrokost, dersom de ønsker 
det. 

Kjøkkenassistenter tilbake i barnehagene 

- Vi vil også gjøre en innsats for kostholdet i 
barnehagene, sier Hanne. Oslo SV går til 
valg på å innføre kjøkkenassistenter i neste 
periode. Å få kjøkkenassistene tilbake i bar-
nehagene vil gi et bedre mattilbud, og i til-
legg vil det gjøre at barnehagelærerne og 
assistentene kan bruke tida på ungene og 
ikke på å skjære brødskiver, sier en enga-
sjert Hanne Eldby. 

pvekst! 



  

miljø og kultur (BMK). Han jobber til daglig i 
Fagforbundet.  

Vi vil satse mer på kollektivtransport, 
syklende og gående! 

Med flere innbyggere og flere reisende 
trengs en rask byggestart av en ny t-
banetunell gjennom sentrum. SV er for å 
bruke bompenger til å finansiere gode kol-
lektivtiltak, bedre sykkelveier og tilretteleg-
ging for gående.  

- Ny t-banetunell og flere avganger med 
buss og bane og nye sykkelveier er helt av-

gjørende for at Oslo skal 
være en verdensledende 
storby på klimakutt. I Øst-
ensjø bidrar dessuten økt 
kollektivtrafikk og flere 
syklende til trivelige bo-
miljø og til at marka blir 
mer tilgjengelige for flere. 

- Vi er godt i gang med å 
gjøre Oslo grønnere og 
mer rettferdig, men vi 
trenger et solid rødgrønt 
flertall for å fortsette ar-
beidet i kommende perio-
de! Jeg lover å kjempe for 
et mangfoldig, rettferdig 
og miljøvennlig Østensjø, 
sier Steinar. 

Sikre markagrensa og 
Østensjøvannet 

SV er svært tydelig på at 
markagrensa er hellig, og 
at det skal være en svært 
restriktiv linje når det 
gjelder bygging i randso-
nen til Østensjøvannet mil-
jøpark. Østensjøvannet, 
som er noe så uvanlig som 
et naturreservat midt i en 
storby, ligger midt mel-
lom Manglerud, Bogerud, 
Bøler og Oppsal. 

- Folk i Østensjø er stolt av 
å ha et naturreservat med  

 

En grønn, mangfoldig og re erdig bydel  

Den viktigste kampen vi står overfor er 
kampen mot klimaendringene. Jeg er 
stolt av alt SV har fått til sammen med 
MDG og Ap. Målet for Oslo er å bli ver-
dens første storby som har nullutslipp 
innen 2030. I Østensjø må vi bidra med å 
få flere over på kollektivtrafikk og syk-
kel, og det må bli mindre attraktivt å bru-
ke bilen, sier Steinar Fuglevaag, Østensjø 
SVs andrekandidat ved valget til nytt by-
delsutvalg til høsten. 

Steinar er 52 år, bor på Trasop og sitter som 
SVs medlem i komiteen for Bydelsutvikling,  

 

et unikt dyre- og fugleliv. Derfor slår vi ring 
om Østensjøvannet. SV skal alltid være på 
lag med naturen når det er konflikter kom-
mersielle utbyggerinteresser. Ettersom 
mange av utbyggingssakene i Østensjø be-
rører Østensjøvannet er det viktig at byrå-
det og bydelsutvalget stiller knallharde 
krav til utbyggere.   

- Jeg er svært fornøyd med at vi fikk gjen-
nomslag for en helhetlig utvikling av Opp-
salområdet. Det skal bygges nytt sykehjem 
og boliger, og det planlegges å gjøre Haa-
kon Tveters vei mer sykkelvennlig.  

- Oslo vokser, og det kommer til å flytte fle-
re folk til bydelen vår. SV skal bidra til at 
det bygges nok boliger – og boliger som 
folk har råd til å bo i. Samtidig skal utbyg-
gingen skje på premissene til folk og natur. 
Derfor kommer vi til å stille strenge krav til 
kommersielle utbyggere som ikke skal få ta 
seg til rette der vi bor.  

Det største prosjektet som kommer i byde-
len i løpet av 2020-tallet, er utviklingen av 
Skullerud. - Her vil det komme svært 
mange boliger, og vi er opptatt av at dette 
skal være boliger av god kvalitet. Og da 
må utbyggingen av idrettsanlegg, barneha-
ger og skoler henge med!  

Frivillighet og integrering 

Steinar har også et sterkt engasjement for 
frivillighet og integrering. - Det er impone-
rende hvor mange gode krefter som finnes 
i bydelen vår! Frivilligheten er en livsnerve 
for barn og unge, for eldre og for integre-
ringsarbeidet. Jeg og resten av SV er derfor 
klare på at vi vil øke støtten til bydelens 
frivillige, både med tilrettelegging og øko-
nomisk støtte til drift og aktivitet. 

«Jeg er stolt av de frivillige i 
Østensjø. Folk som stiller opp 
for hverandre og gjør en fan-
tastisk innsats for barn og 
unge, eldre og integrering 
gjennom både idrett og kul-
tur.» 

 



 

Skullerudområdet. Her vil det bli en omfat-
tende bygging av boliger, og Plan- og byg-
ningsetaten legger opp til en utbygging 
med «bypreg». Dette blir viktig for oss å føl-
ge, både med tanke på kapasitet på skoler, 
barnehager, men også kollektivtrafikk og 
gode gang- og sykkelveier. Økt kapasitet på 
linje 3 er nødvendig, og da blir prioritering 
av ny T-banetunell i sentrum veldig viktig. 
Og det er en sak som Oslo kommune må ha 
med seg Stortinget for å få gjennomført. 
 

Oppsalområdet 
- Det er mange prosjekter på gang nå. Når 
det gjelder Oppsalområdet har vi i mange 
år arbeidet for å få en helhetlig plan, noe vi 
ikke klarte å få til før planleggingen av nye 
Oppsal senter. Vi har krevd å få det på nytt 
før det bygges flere boliger på Oppsal, og  

 

kommer til å kreve det igjen. En helhetlig-
plan for Oppsal er viktig, både for å sikre  
at vi får gode servicefunksjoner og for å 
sikre at vi får gode trafikale løsninger. Ikke 
all forandring er negativ, men vi ønsker å 
ta vare på spor etter tidligere tider, vil ar-
beide for at hovedhuset på Oppsal gård  
blir stående og at høyden på byggene blir 
så lave som mulig.  
 

Eterfabrikken 
Vi har behandlet saken om utbygging av 
Eterfabrikken, og der har vi gått for å be-
vare så mye som mulig av bygningene på 
tomta. Vi er skeptiske til å bygge tett der, 
av hensyn til Østensjøvannet miljøpark. Vi 
ønsker generelt at det skal bygges lavere 
og i de områdene på tomta som er minst i 
konflikt med miljøparken. Og vi vil ha en 
konsekvensutredning av miljøvirkningene  

 
Steinar Fuglevaag, som er Østensjø SVs 
medlem i BMK-komiteen (Bydelsutvikling– 
miljø- og kultur), er helt klar på at SV ønsker 
å bidra til at folk finner seg et sted å bo.  
- Det er viktig at det bygges flere og nye bo-
liger. Men for SV og meg er det svært viktig 
at kvaliteten både på boligene og bomiljøet 
blir god. Det skal være gode boliger, med 
tilstrekkelig sol- og lysforhold og med grønt-
arealer med luft og plass til lek og uteliv for 
de som bor der. Det er ikke en målsetting å 
bygge så høyt og tett som mulig, eller bare 
små leiligheter. Det må være varierte boli-
ger, som skaper gode, felles bomiljøer. Det 
må også settes av et tilstrekkelig antall boli-
ger som kommunen kan disponere til de 
som selv ikke klarer å komme seg inn på 
boligmarkedet. 
-  I Østensjø har vi også et ekstra ansvar for å 
ta vare på naturmiljøene våre, Marka og Øst-
ensjøvannet, og verne om de gamle byg-
ningene i bydelen. 
- Vi må sørge for at vi får gode bomiljøer 
med servicefunksjoner og møteplasser både 
utendørs og innendørs, og at det planlegges 
med tilstrekkelig barnehager, skoleplasser 
og idrettsanlegg for en økt befolkning. Og 
folk må få være med i planleggingen. Gode 
medvirkningsprosesser er kjempeviktig, 
sier Steinar  engasjert.  
 

Skullerud 
 - Det største prosjektet vi får i Østensjø de 
nærmeste årene, er utviklingen av  

Steinar Fuglevaag, SVs representant i BMK, 

 

 

Vi må styrke innsatsen på psykisk helse 

«Alle skal ha samme rettigheter, 
uavhengig av alder, sykdom sek-
suelle legning eller etnisk opp-
rinnelse» 

- Mange, både unge og eldre, sliter med 
psykiske problemer. I Østensjø har vi i dag 
ansatt flere psykologer, og bydelen er godt 
dekket når det gjelder lovkravet om tilgang 
på psykologkompetanse som trer i kraft fra 
2020. Vi har også tilbud om rask psykisk 
helsehjelp, hvor innbyggerne kan ta direkte 
kontakt uten å gå via fastlegen. Målet er at 
alle som trenger psykisk helsehjelp skal få 
et godt tilbud så tidlig som mulig, sier Ann.  

Miljøengasjement 

Ann stiller til valg for å styrke Østensjø SV 
innen helse– og omsorgsområdet, men hun 
har også et brennende engasjement for mil-
jø.  

- SV ivaretar både fellesskapet og miljø-
spørsmål. Denne gode og unike kombina-
sjonen var faktisk en av grunnene til at jeg 
meldte meg inn i partiet.  Østensjø er en 
bydel i stadig utvikling med flere innbyg-
gere og nye boligprosjekter.  Hvis vi skal 
klare å beholde og skape gode bymiljøer 
av god kvalitet må all utbygging i bydelen 
sette miljø og menneskelig trivsel først, sier 
Ann.   

Ann Nordal (63) bor på Oppsal og er SVs 
3. kandidat til bydelsutvalget i Østensjø. 
Hun er særlig opptatt av å styrke gode fel-
lesskapsløsninger. Hun har også et stort 
engasjement innen naturvern og grønn 
bydelsutvikling.  

Ann jobber til daglig i Helsedirektoratet 
og bidrar der med utvikling av tilbud in-
nenfor både psykisk helse-, rus og arbeid 
mot vold i nære relasjoner. Tidligere job-
bet hun som leder for hjemmetjenester og 
andre omsorgstjenester i Østensjø. 

Stor tro på tillitsreformen  

Når det kommer til helse- og sosialpolitikk, 
er Ann på hjemmebane. Hun forstår syste-
met, ser behovene og har det nødvendige 
engasjementet som trengs for å skape et 
godt helse- og omsorgstilbud i bydelen.  

«Befolkningen trenger gode og 
lett tilgjengelige kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Jeg 
vil videreføre arbeidet SV har 
startet på for å styrke hjemme-
tjenestene i bydelens egen re-
gi.» 

– Siden de rød-grønne kom i byråd, er an-
tallet som jobber i hjemmetjenestene i Øst- 

 

SVs kandidater i Østensjø 

ensjø økt med 20 prosent, sier Ann. 

- Økningen utgjør 50 flere årsverk, som 
hver dag arbeider for å gi folk i Østensjø 
et godt helse- og omsorgstilbud. Men vi 
må også endre arbeidsmåter hvis vi skal 
innfri innbyggernes forventninger. Derfor 
har de rødgrønne innført en tillitsreform. 

- Dette er et SV-initiativ som jeg har stor 
tro på. Med tillitsreformen får både de 
som mottar hjelp og ansatte større mulig-
het til å påvirke hva som gjøres og hvor-
dan. Det er brukernes behov og ønsker 
som må være grunnlaget for alle tjenester. 
Alle som jobber i helsesektoren, må stille 
spørsmålet «Hva er viktig for deg?»  

- Tillitsreformen innebærer at vi må endre 
kulturen og få nye roller. Jeg vil arbeide 
aktivt for at kommunens helse- og om-
sorgstjenester i hjemmet skal tilpasses 
brukernes behov og dekke alle alders-
grupper, slik at de kommunale tjenestene 
blir det naturlige valget framfor private 
tilbydere, sier Ann. 

Rask psykisk helsehjelp 

Gjennom jobben sin observerer Ann dag-
lig betydningen av å tilby god og riktig 
hjelp innenfor alle våre helse– og om-
sorgstjenester, og ser verdien av å samar-
beide på tvers av tjenester.  

1. Hanne Eldby 

2. Steinar Fuglevaag 

3. Ann Nordal 

4. Håkon Dreyer 

5. Raifeh Albahleh 

6. Mar ne Smerud 

7. Vegard Nordin Løvå 

8. Susana Escobar Delgado 

9. Ivar Melby 

10. Tone Salthe 

11. Kjell Emil Granå 

 

12. Edna Thomassen 

13. Lars Bjarne Kristoffersen 

14. Åsne Skjelbred Refsdal 

15. Tom Rellsve 

På SVs bystyreliste fra   Østensjø: 

1. Marianne Borgen 

4. Arvid Ellingsen 

35. Raifeh Albaleh 

41. Hanne Eldby 

50. Astri Elgethun 



 

Bruk din medbestemmelsesre ! 

Våre viktigste seire i byråd: 
- Gratis aktivitetsskole for alle 1. klassinger, 
og startet opptrappingen på flere klassetrinn. 
Målet er gratis plass til alle. 

- 4000 flere avganger med kollektivtransport 
og bedre luftkvalitet. 

- 200 flere lærere i Oslo-skolen. 

- 3000 nye barnehageplasser. 

- Tatt barnehager og sykehjem som tidligere 
har vært på anbud tilbake til kommunal drift. 

 

Dette har vi gjort i Østensjø: 
- Økt bemanningen i hjemmetjenestene 
med 20 prosent (50 årsverk). 

- Innført tillitsreformen i omsorgstjenestene 
i bydelen. 

- Fått midler til forprosjektering av ny klubb 
på Skullerud. 

- Doblet antallet årsverk i skolehelsetjenes-
ten slik at det nå er skolehelsesykepleier på 
alle skolene hver dag. 

- Styrket det forebyggende arbeidet blant 
barn og unge og økt bemanningen i Ute-
kontakten. 

- Tatt initiativ til og gjennomført «Krafttak for 
flyktninger». 

- Avverget utbyggingen på Eterfabrikken. 

Fra Østensjø SVs program: 
- Nye lokaler til Skullerud Aktivitetshus  

Skolefrokost på alle bydelens skoler, som 
ønsker det. 

- Styrke fritidsklubbene og utekontaktene.  

- Etableres minst ett tilbud som retter seg 
mot ungdom over 18 år.  

- Åpne klubber i sommerferiene.  

- Sikre dagaktivitetstilbud og avlastning for 
personer med demens. 

-Jobbe for bygging av Oppsalhjemmet som 
kombinasjon av sykehjem og omsorgsbolig.  

- At E6 Oslo øst prioriteres i Oslopakke 3,  

- At veier er godt tilrettelagt for trygg syk-
ling til skole og fritidsaktiviteter.  

- Bidra til etablering og markedsføring av 
bildelingsordninger.  

- Begrense gateparkering. 

- Ivareta det biologiske mangfoldet i Østen-
sjøområdet miljøpark tilknyttet Østensjø-
vannet, og gå imot utbygging i randsonen 
som kan true dette mangfoldet. 

-«Rasismefri sone» på bydelens tjeneste- 
steder.  

- Legge til rette for møteplasser i bydelen 
på tvers av alder, kjønn og religion og opp-
rinnelse.. 

- Ytringsfrihet for ansatte i Bydel Østensjø. 

Slik styres Oslo 
Bystyret er Oslos øverste organ, med 59 
folkevalgte representer. Bystyret ledes av 
ordføreren. 

Byrådet er Oslos regjering og består av 
inntil åtte medlemmer, kalt byråder. Byrå-
det leder kommunens administrasjon, inn-
stiller saker til bystyret, og er ansvarlig for 
gjennomføring av vedtak gjort i bystyret.  

En rekke oppgaver er delegert til Oslos 15 
bydeler. Bydelsutvalgene har budsjettan-
svar for disse oppgavene.  

Derfor skal du stemme både på hvem som 
skal sitte i bystyret i Oslo og på hvem som 
skal styre i bydelen du bor i.  

Oslo kommune/bystyret 

Bystyrets hovedoppgaver er å legge ho-
vedlinjene for utviklingen av Oslo og by-
ens kommunale tjenester. Undervisning, 
sykehjemsdrift, idrettsanlegg og investe-
ringer ligger til bystyret.  

Bydelene/bydelsutvalgene 

Bydelene er delegert ansvaret for hjemme-
tjenester, barnehager, barnevern, fore-
byggende helsetjenester og nærmiljøtil-
tak. Sosialtjenester og tildeling av økono-
misk sosialhjelp (NAV) er også bydelenes 
ansvar. Bydelene er også høringsinstans i 
en del saker, for eksempel ved regule-
ringsplaner.  

 

Bruk stemmen din! 

Foto: Torstein Bae Informasjon 




