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Søndre Nordstrand er en 
bydel vi er veldig glad i. 
Det bor ca 38 000 men-
nesker her, og de aller 

fleste lever gode liv nær naturen 
med trygge, bilfrie bomiljøer en 
kort kollektivreise unna sentrum. 
De senere årene har vi sett et 
økende engasjement lokalt for å 
gjøre bydelen til et enda bedre 
sted å vokse opp og bo i for hele 

befolkningen. Dette er et enga-
sjement vi i Søndre Nordstrand 
SV setter stor pris på og tar del 
i. Med SV i byråd har vi fått vik-
tige gjennomslag som styrket by-
delsøkonomi, gratis AKS i 1. til 
4. trinn i hele bydelen, økning av 
frivillighetsmidlene, et løft for kol-
lektivtrafikken i bydelen, fornying 
av Oslo sør-satsingen, flere lære-
re i skolen og økt vedlikehold av 

barnehager og skoler for å nevne 
noe. Dette gir oss i Søndre Nord-
strand SV økt motivasjon til å stå 
på enda hardere for bydelen vår. 
Med et sterkt SV og fornyet rød-
grønt flertall etter valget 2019 skal 
vi trappe opp satsingen på Søndre 
Nordstrand ytterligere.

Å utjevne sosiale forskjeller er 
SVs aller viktigste politiske mål. 

Dessverre er det fremdeles mange 
som har det vanskelig i bydelen 
vår. Arbeidsledigheten ligger over 
snittet og mange lever i famili-
er med vedvarende lavinntekt. 
Mange store familier bor i små 
leiligheter uten mulighet til å invi-
tere venner med hjem. Derfor vil 
SVs politikk for å gjøre noe med 
de sosiale forskjellene i Oslo treffe 
bydelen vår ekstra godt.

En mangfoldig bydel
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Vi har ikke råd til å miste barn 
og unge til rus og narkotika. For 
å gjøre noe med gjengproblema-
tikken og rekrutteringen må vi 
ha et nærpoliti som bygger tillit, 
kjenner ungdommene og miljø-
ene i bydelen og jobber forebyg-
gende med ungdom i risikosonen. 
Det må jobbes hardt for å bryte 
opp gjengene og sørge for at de 
ansvarlige straffes.

Samtidig trenger vi et rikholdig 
fritidstilbud i form av flere fritids-
klubber med meningsfulle aktivi-
teter og tryggheten ved at voksen-
personer er tilstede. Vi trenger et 
løft for kulturskolen og idretten 
i bydelen. Vi trenger flere møte-
plasser for hele befolkningen.

Søndre Nordstrand SV vil utvikle 
bydelen vår til en nærhetsbydel med 
en bedre miks av boliger, arbeids-
plasser, kultur- og idrettstilbud, 
torg og møteplasser i nærmiljøet. 
Folk skal kunne finne nødvendi-

ge tjenester og tilbud en kort tur 
hjemmefra. Flere avganger på 
tog, buss og bane, sykkelhotell, 
bysykkelordning og vintervedlike-
hold av sykkelveier skal gjøre det 
enkelt og smidig å ta seg fram mil-
jøvennlig. Vi ønsker et kulturhus 
sentralt plassert i bydelen. Et hus 
der unge og gamle kan framføre 
og oppleve kultur, der vi finner 
kafé, ungdomsklubb og møteplas-
ser for alle i Søndre Nordstrand.

SV har styrket seg i Norge, Oslo 
og Søndre Nordstrand de sene-
re årene. Vi er det eneste partiet 
som setter det røde og det grøn-
ne først. Som ønsker en offensiv 
klimapolitikk og en rettferdig so-
sial fordelingspolitikk. Gir du oss 
din stemme ved valget, lover vi å 
bidra til et flertall for en politikk 
som kommer Søndre Nordstrand 
og menneskene som bor her til 
gode og fortsetter den siste tidens 
satsing på bydelen vår!

Foto: Henning Grøtterud Stensen / Søndre Nordstrand SV

Å utjevne sosiale forskjeller er SVs aller 
viktigste politiske mål.
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Et variert og spennende 
fritidstilbud er viktige 
faktorer i et godt nær-
miljø. Det er i tillegg 

god barne- og ungdomspolitikk, 
eldrepolitikk, inkluderingspoli-
tikk og folkehelsepolitikk. Søndre 
Nordstrand SV vil at alle barn og 
unge skal ha mulighet til å del-
ta i kultur- og idrettsaktiviteter, 
uavhengig av familiens økonomi. 
Støtten til frivilligheten i bydelen 
vår har økt kraftig med rødgrønt 
byråd. Vi skal fortsette å trappe 
opp denne satsingen. Vi må ha 
gode støtteordninger for fritids-
aktiviteter og utlån av utstyr slik 
at den økonomiske barrieren blir 
minst mulig. Vi må reversere ut-

viklingen med økende avgifter 
for å delta i idrettsklubbene. Det 
må legges til rette for uorganisert 
idrett og friluftsliv slik at alle har 
mulighet til et aktivt og sunt liv.

Med det sittende byrådet har 
idretten fått et skikkelig løft. 
Holmlia bad er vedtatt opprustet, 
ny flerbrukshall på Mortensrud er 
planlagt og bydelen har fått flere 
nye kunstgressbaner, for å nevne 
noe. Neste periode ønsker vi også 
et skikkelig løft for kulturen. Søn-
dre Nordstrand SV vil intensivere 
arbeidet med et kulturhus sentralt 
plassert i bydelen. Her skal vi ha 
kulturskole, konserter, utstillinger, 
kino, ungdomsklubb og kafé.

Søndre Nordstrand SV vil:
 » At det bygges et kulturhus sentralt plassert i bydelen
 » Legge til rette for flere møteplasser for unge over 18 år
 » At det anlegges flere utendørs treningsparker i bydelen og sørges 

for belysning av parker og turveier
 » At skoler skal tilby gratis lokaler for korps, kor, band og idrett
 » Fortsette å øke bevilgningen til frivillighet i bydelen

Et variert
fritidstilbud

Søndre Nordstrand SV vil intensivere 
arbeidet med et kulturhus sentralt 

plassert i bydelen. 

Foto: Alexander Hagen Huse / Søndre Nordstrand SV
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Søndre Nordstrand skal 
være en god bydel å vokse 
opp i. Helse, barnehage 
og skole er nøkler til en 

god oppvekst og en god utdan-
ning. Helsestasjonen er barn og 
foreldres første møte med byde-
len. For å sørge for at disse har 
lav terskel og er lett tilgjengelige, 
ønsker SV flere helsestasjoner i 
bydelen. Prosjektet «Nye famili-
er», der alle førstegangsforeldre 
får tilbud om besøk av helsesøster 
må videreføres og styrkes.

Barnehagen er en viktig arena for 
lek og sosialisering. For SV er det 
avgjørende at hver eneste krone 
som brukes til barnehager skal 
gå til barnas beste. Søndre Nord-
strand SV vil derfor kjempe mot 
profitt på barnehagedrift. Vi vil 
også jobbe opp mot Stortinget for 
å løfte behovet for gjenninnføring 
av gratis kjernetid i barnehagene.

SVs største gjennomslag i byrå-

det har vært gratis aktivitetsskole 
(AKS). Alle i 1. til 4. trinn får nå 
gratis AKS i bydelen vår. Nå vil 
vi styrke AKS som en arena for 
et bredere kunnskapssyn i skolen. 
Samarbeid med kulturskolen, 
leksehjelp, fysisk aktivitet og sko-
lemat skal gjøre AKS til en viktig 
del av en skole som utjevner for-
skjeller.

For SV er det avgjørende med en 
skole der barns mulighet til læring 
og utdanning ikke avgjøres av 
foreldrenes utdanningsnivå eller 
økonomi. Vi skal fortsette å an-
sette flere lærere i skolen. Lærer-
ne skal ha tid til å gi barna gode 
basiskunnskaper og ferdigheter. 
Unødvendige tester og evalue-
ringer skal ikke pålegges skolene. 
Dagens leksehjelpordning skal ut-
vides slik at elevene gjør seg ferdi-
ge med arbeidet i skoletiden. Det 
skal ansettes flere helsesykepleiere 
ved skolene slik at normen over-
oppfylles.

En god barndom 
varer hele livet

Foto: Åsmund Holien Mo / Sosialistisk Venstreparti

For SV er det avgjørende med en skole 
der barns mulighet til læring og ut-
danning ikke avgjøres av foreldrenes 

utdanningsnivå eller økonomi.
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Osloskolen skal være en tverr-
faglig skole som bygger lag rundt 
eleven. Skolen skal ha kompetan-
se til å møte elevenes ulike behov 
for oppfølging også knyttet til hel-
se og sosial fungering. Skolen må i 
langt større grad ansette personell 
med helse- og sosialfaglig profe-
sjonsutdanning.

Dyre fritidsaktiviteter skaper 
utenforskap. I Søndre Nordstrand 
er det altfor mange barn som ikke 
har mulighet til å delta i fritids-
aktiviteter. SV vil være en tyde-
lig stemme og sterk pådriver for 
at både stat, kommune og bydel 

bidrar og finner løsninger i sam-
arbeid med organisasjonene. Slik 
kan alle barn uavhengig av kjønn, 
interesse eller kulturell bakgrunn 
delta i minst en selvvalgt fritidsak-
tivitet, også på høyt nivå.

I tillegg til sentrale møteplasser 
for hele bydelen, som et kultur-
hus, trengs også tilbud i nærmil-
jøene. Alle skal ha kort vei til ju-
niorklubb og ungdomsklubb med 
faglige ansatte der de bor. Skoler 
må holdes åpne for fritidsaktivi-
teter på kveldstid og fungere som 
lokale kulturarenaer.

Søndre Nordstrand SV vil:
 » Stanse kommersielle barnehageaktører som henter ut profitt. Hver 

krone skal komme barna til gode
 » Videreføre ordningen med gratis AKS for alle på 1. til 4. trinn og 

sørge for aktiviteter som kultur og idrett
 » At faglig øving og trening skjer i skoletida slik at vi får en leksefri 

skole 
 » At det innføres forsøk med elevdrevet kantine på skoler i bydelen. 

Læring og ernæring henger sammen
 » Ha forsøksordninger der skoler ansetter flere med helse- og sosial-

faglig bakgrunn
 » Sørge for at det er juniorklubber med faglig ansatte i nærmiljøet i 

hele bydelen

Foto: Åsmund Holien Mo / Sosialistisk Venstreparti

Alle skal ha kort vei til juniorklubb og 
ungdomsklubb med faglige ansatte

der de bor.

10 11



SV vil gjøre Oslo til en 
nullutslippsby. Et fortsatt 
kraftig løft for kollektiv-
trafikken og tilretteleg-

ging for mer bruk av sykkel er en 
forutsetning for å nå dette målet.

Søndre Nordstrand SV vil sørge 
for at bydelsutvalget er i front for 
miljøvennlige løsninger i vår by-
del. Bydelen har en god trafikk-
plan som har bidratt til fordoblet 
t-banetilbud mot sentrum fra 
Mortensrud og gode forbedringer 
i bussnettet på tvers i bydelen. I 
neste periode vil vi presse på for 
igangsetting av ny t-banetunnel 
i sentrum, ny jernbanetunnel og 
forlenging av Ljabrutrikken til 
Hauketo. Utvidet driftstid om 
kvelden og i helger for bussene, 
som f.eks. 80E på søndager, er 
viktig for befolkningen. I tillegg 
trengs nye ruter til områder med 
lang vei til nærmeste stoppested.

Det store beredskapssenteret for 
politiet på Taraldrud like sør for 

Bjørndal er et eksempel på at lo-
kale interesser lett kan bli over-
kjørt i store saker. SV vi fortsatt 
ha fokus på utviklingen av sen-
teret, ikke minst når det gjelder 
støy fra helikopter og skyteøving 
i området.

For bydelens eldre er et godt ut-
bygd kollektivtransporttilbud vik-
tig for livskvaliteten. Vi vil jobbe 
for at ordningen med rosa busser, 
der eldre kjøres fra dør til dør når 
de skal et ærend eller en tur ut, 
innføres i bydelen vår.

Turveier og parker skal ha skikke-
lig belysning slik at det føles trygt 
å være ute når det er mørkt. Kol-
lektivtrafikken på tvers i bydelen 
skal være så god at det er enkelt 
og trygt å ta seg rundt til og fra 
aktiviteter.

Et styrket SV i bydelsutvalget vil 
være en garanti for at miljøhen-
syn skal bli sterkt vektlagt i ut-
talelser om byutviklingssaker.

Søndre Nordstrand SV vil sørge for at 
bydelsutvalget er i front for miljøvennlige 

løsninger i vår bydel.

En grønn bydel

Foto: Alexander Hagen Huse / Søndre Nordstrand SV
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Søndre Nordstrand SV vil:
 » At antall avganger for lokaltoget økes
 » At Ljabrutrikkelinjen forlenges i tunnel til Hauketo
 » Bedre busstilbudet med utvidet driftstid på de mest brukte bussru-

tene og nye ruter der gangtid til busstopp er mer enn ca 10 minut-
ter

 » Sørge for framdrift i arbeidet med skinnegående bane til Bjørndal, 
og videre til Gjersrud/Stensrud, før utbygging av den nye bydelen

 » Ha flere kollektivfelt for bussene, blant annet inn mot Hauketo
 » Ha et sammenhengende nett av sykkelveier i bydelen og vinterved-

likehold av disse 
 » At det skal gå ferge mellom sentrum og Hvervenbukta om somme-

ren. Bussene til Hvervenbukta bør være i drift hele året
 » At det bygges sykkelhotell ved trafikknutepunktene på Holmlia, 

Rosenholm, Hauketo og Mortensrud
 » Ivareta bydelens grønne lunger og tilrettelegge for friluftsliv og 

aktiviteter

Foto: Alexander Hagen Huse / Søndre Nordstrand SV
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Alle mennesker har rett 
til et trygt og godt sted 
å bo. Et stabilt hjem er 
en viktig forutsetning 

for deltakelse i nærmiljøet. SV 
vil føre en aktiv boligpolitikk med 
offentlig styring og sosial profil. 
Vi vil ha langt flere ikke-kom-
mersielle utleieboliger med rime-
lige husleier, trygge kontrakter 
og gode bomiljø. Søndre Nord-
strand SV vil sikre et nærmiljø 
der det er plass til alle, uavhengig 
av om man er enslig eller har stor 
familie, om man har god eller 
dårlig råd, om man har nedsatt 

funksjonsevne eller sosiale utfor-
dringer. Startlånsordningen må 
styrkes for å gi flere mulighet til å 
skaffe egen bolig.

Levende, trygge og gode bomiljø 
er viktig. Derfor vil Søndre Nord-
strand SV styrke bydelens bomil-
jøsatsing. Fellesskapet må styrkes 
i bomiljøene, det må skapes treff-
steder for beboerne, og også leie-
boere må få påvirke sine boligom-
råder. Individuell booppfølging til 
mennesker som trenger det er en 
forutsetning for deltakelse og triv-
sel i bomiljøet.
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En sosialistisk 
boligpolitikk og

gode bomiljø

Søndre Nordstrand SV vil:
 » Øke antallet kommunale boliger
 » Styrke vedlikeholdet av kommunale boliger
 » Styrke bydelens booppfølgingtjeneste

Alle mennesker har rett til et
trygt og godt sted å bo.
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1 Erlend Tynning 
Larsen 2 Judith

Kvernes 3 Guro Gravem 
Johansen 4 Amanda

Anvar

Kandidater til 
bydelsutvalget

Lokale kandidater
til Oslo bystyre

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

#
7.
...
10.
...
31.

Navn
Erlend Tynning Larsen
Judith Kvernes
Guro Gravem Johansen
Amanda Anvar
Leif Erling Helland
Mohammed Iqbal Raja
Eah Vilje Belseth
Roy Cetan Topa Belseth
Dinore Cakaj
Jan Erik Thy
Sania Salles Haugen
Geir Kjetil Sandve
Ingvild Carina Brekke-Nærstad
Finn-Egil Elster
Erlend Jonassen

Navn
Trine Dønhaug
...
Cato Brunvand Ellingsen
...
Berit Rekve

Fødselsår
1977
1956
1973
2002
1977
1959
1971
1955
1967
1987
1962
1979
1983
1949
1944

Fødselsår
1956
...
1972
...
1966

Yrke
Musiker 
Barnevernspedagog
Førsteamanuensis
Skoleelev
Forbundssekretær
Miljøterapeut og tolk
Miljøarbeider
Billedkunstner

Rådgiver
Servicemedarbeider

Sykepleier
Pensjonist
Pensjonist

Yrke
Seksjonsleder
...
Vernepleier
...
Frilans/student

Trine Dønhaug er 63 år og nestleder i Søndre Nordstrand SV. Ved høstens 
valg stiller hun på kumulert plass som SVs 7. kandidat til Oslo bystyre. 
Hun har sittet fire perioder i bystyret, hvorav to perioder med fast plass. 
Trine jobber som seksjonsleder i boligseksjonen i NAV i Søndre Nord-
strand. Hun er også styreleder for en ikke-kommersiell boligstiftelse for 
ungdom.

Programmet er designet av Alexander Hagen Huse. For kontakt med 
Søndre Nordstrand SV kan du sende e-post til sondre-nordstrand@sv.no 
eller sende oss en melding på Facebook.

7 TRINE 
DØNHAUG
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Foto: Alexander Hagen Huse / Søndre Nordstrand SV


