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En inkluderende og feministisk bydel
Nordstrand SV satser på felleskapet. Vi vil ha gode, offentlige 
velferdsordninger, og vi vil hindre at velferdsgodene blir melkekuer for 
velferdsbaroner. Vi vil at alle får muligheten til å lykkes. 

I fire år har Oslo vært styrt av et rødgrønt flertall 
og byen har blitt et bedre sted å bo. Færre biler 
har gitt renere luft og tryggere veier. Byrådet har 
påbegynt en tillitsreform i kommunal sektor som 
gjør hverdagen bedre for beboerne og ansatte i 
eldreomsorgen. Mange innbyggere har allerede 
tilbud om gratis aktivitetsskole og fra høsten får 
alle førsteklassinger i Oslo dette tilbudet. Dette 
er store seire som gjør en forskjell i livene til oss 
som bor i den flotte byen. Nå er det på tide at også 
bydel Nordstrand blir rødgrønn!

I bydelsutvalget vil vi jobbe for :
• Et offentlig drevet, gratis utlånslager med utstyr til fritidsaktiviteter
• Flere praksisplasser for kvinner, og tilsyn som hindrer utnytting

Vi skal også jobbe for:
• Å stoppe OBOS’ forslag om tett utbygging av boliger til fordel for den 

unike industribebyggelsen som ligger langs Cecilie Thoresens vei 
• Prøveordninger med leksefri på én eller flere enkeltskoler i bydelen
• Lavere kontingenter for idrettsaktiviteter
• Å stoppe alle forsøk på konkurranseutsetting eller snikprivatisering av 

eldreomsorgen i bydelen
• Å bevare Lambertseter Gård som et billig og tilgjengelig aktivitetssenter 

for alle bydelens borgere.
• Å legge til rette for at bydelen kan samarbeide med frivillige  

organisasjoner om flere tilbud, som leksehjelp i voksenopplæringen

MED NORDSTRAND SV
FOR EN  SOLIDARISK BYDEL



Fra venstre: Lilly, Per Øyvind, Aase Mari, Tedd, Helene (leder) og Kristian, 
styremedlemmer i Nordstrand SV

En miljøvennlig og trygg bydel
Nordstrand SV satser på miljøet og på de unge. Vi vil bevare bydelens 
skoger, elver, sletter og strandsone for allmennheten. Vi vil sette i stand 
parker og fritidsanlegg. Vi vil bedre kollektivtransporten og begrense bil-
trafikken der barn og andre myke trafikanter ferdes.

I bydelsutvalget vil vi jobbe for:
• Etablering av en ny aktivitetsklubb i bydelen som er nærmere sentrum
• At området som omfatter Brannfjell, Ekebergsletta, og  

Ekebergskråningen får status som landskapsvernområde

Vi ønsker også:
• Samarbeid med Natteravnene om aksjoner i bydelen, blant annet i  

området rundt Holtet og Brannfjell
• Samarbeid med Nordstrand Vel om videreutvikling av Nordstrand Bad.
• Grønne og velholdte parker
• Tryggere skoleveier, blant annet gjennom stengning av  

Marienlundveien ved Bekkelaget skole
• At fortetningen i bydelen må skje på områdets premisser. Det må være 

grøntarealer, barnehagedekning og trygg skolevei
• 5-minuttersruter på bydelens viktigste busser
• Buss som går direkte fra Ulvøya og Malmøya til Lambertseter for å  

knytte bydelen sammen



Vegard Kjendsli | Førstekandidat til 
bydelsuvalget for Nordstrand SV.

@vegardkj
facebook.com/vegard.kjendsli

Helene Bakkland |  Leder av 
Nordstrand SV og tredjekandidat til 
bydelsutvalget.
@helenebakk
facebook.com/helebakk

Bydelsutvalget – hva er det egentlig?
Innbyggerne i Oslos bydeler velger 15 representanter til et bydelsutvalg 
hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. 

Bydelsutvalget, eller BU, er bydelens øverste politiske ledelse og 
har ansvar for mange kommunale oppgaver. BU vedtar budsjett og 
økonomiplan, og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og 
tjenestene som utføres der.
Årlig tildeler bystyret i Oslo et rammebudsjett til bydelene. Bydelsutvalget 
kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte 
tjenesteområdene, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes. 
Budsjettet til Nordstrand bydel i 2018 var på 1,7 milliarder kroner.

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)
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Nordstrand SV
facebook.com/nordstrandsv


