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Rødt Nordstrands toppkandidater til 
Bydelsutvalget

1. kandidat: Idil Ali-Osman 37 år, tobarnsmor og bor på 
Bergkrystallen
Jeg vil jobbe aktivt for å sikre et mangfoldig boligmiljø i 
bydel Nordstrand. Det må tas hensyn til rimelige  
boliger ved utbygging av nye boliger i bydelen vår for 
å sikre at unge og barnefamilier kommer seg inn i 
boligmarkedet. En annen viktig sak for meg er å sikre 

barn og unges oppvekstvilkår. Jeg ønsker å gjøre en innsats for å styrke 
barne- og ungdomstilbudet i bydelen. 

2. kandidat: Erik Hollie 69 år og bor på Holtet
Jeg vil jobbe aktivt for at det i bydel Nordstrand bygges 
såkalte leie til eie- boliger slik at det blir lettere for unge 
å skaffe seg egen bolig. Utbyggingen i Cecilie  
Thoresens vei må omfattes av en tredje boligsektor.
Bomstasjonene på Ekebergsletta og i Sandstuveien må 
fjernes fordi bompenger rammer de med dårligst råd. 

Samtidig må trafikkforholdene i bydelen bli tryggere, særlig for barna. Jeg 
vil også jobbe for at det blir bygget en kommunalt finansiert svømmehall for 
alle på Lambertseter.

3. kandidat: Rosmin Mathew 42 år og bor på Ljan
Jeg er opptatt av 6-timers arbeidsdag med full 
lønnskompensasjon og vil at bydelen innfører dette der 
bydelen har arbeidsgiveransvar eller myndighet. Som 
et første steg bør bydelen søke om forsøksordning 
med 6-timersdag i omsorgssektoren. Generelt vil jeg 
kjempe for at fagorganisering er tilrettelagt på alle 

arbeidsplasser i bydelen. Jeg vil også at bydelen bedrer trafikksikkerheten 
rundt skoler og barnehager. Vi må få mer trafikkregulering, lavere 
fartsgrenser og mindre gjennomgangstrafikk og støy fra trafikken. 

4. kandidat: Geir Magne Øines 56 år og bor på 
Bergkrystallen.
Jeg er opptatt av å redusere bruken av private 
tjenesteleverandører til kommunen mest mulig, fordi det 
rammer ansatte og brukere av kommunens tjenester. 
Det har en effekt på samfunnsøkonomien ved at lønn og 
sosiale rettigheter hos velferdsprofitørene svekker den 

enkelte sin evne til å forsørge seg selv, og lavere pensjon øker presset på 
økonomiske støttetiltak fra det offentlige. 



Rødt Nordstrands viktigste saker: 

1. Rødt vil jobbe for at det etableres en ikke-kommersiell boligsektor på 
Karlsrud/Lambertseter – bygg boliger for vanlige folk. 

2. Rødt vil gå i mot alle forslag om høyhus på Karlsrud/Lambertseter – 
området skal holdes åpent og grønt. 

3. Rødt vil presse på for reell medvirkning i bydelsutviklingen – bydelen er 
for innbyggerne, ikke utbyggerne. 

4. Rødt er mot ytterligere utbygging på Ekebergsletta. 

5. Rødt vil jobbe for flere parsellhager i bydelen. 

6. Rødt krever tryggere trafikkforhold i bydelen – spesielt der barn og eldre 
ferdes.  

7. Rødt vil jobbe for bedre sykkelparkering ved bydelens trikk- og 
T-banestasjoner.  

8. Rødt vil jobbe for at bydelen starter pilotprosjekter med 6-timers 
arbeidsdag med full lønnskompensasjon. 

9. Rødt vil styrke mulighetene for faglig utvikling for bydelens ansatte. 

10. Rødt vil rekommunalisere velferdstjenestene i bydelen – ingen 
velferdsprofitører i Nordstrand bydel. 

11. Rødt vil ha full bemanning til enhver tid i alle velferdstjenester – vikar fra 
dag én. 

12. Rødt vil jobbe for at det bygges ny kommunal svømmehall – stopp 
kommersialisering av idretten. 

13. Rødt mener det trengs flere og bedre offentlige tilbud til unge i bydelen. 
Vi vil jobbe for flere fritidsklubber med lengre åpningstider, mer 
organisert leksehjelp, sommerjobber for ungdom og bod for utlån av 
sports- og turutstyr.  

14. Rødt vil øke støtten til Frivillighetssentralen 

15. Rødt mener vei- og kollektivutbygging i hovedsak skal finansieres over 
skatteseddelen – ikke gjennom bompenger som slår sosialt skjevt ut. 

Bli medlem i Rødt på rødt.no/bli-medlem. Du kan også melde deg inn via SMS: Send 
«Raudt [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. 



RØDT.NO

1.  Idil Ali-Osman    1982 Bergkrystallen
2. Erik Hollie     1950  Holtet
3. Rosmin Mathew   1977  Ljan
4. Geir Magne Øines   1962  Bergkrystallen
5. Tone Hoffmann   1969 Kastellet
6. Håkon M.Schjelle    1977  Lambertseter
7.  Elin Johannessen    1974 Karlsrud
8. Svein Erik Duus   1945 Holtet 
9. Marianne Heir    1967  Nordstrand
10. Albert Einarsson   1949 Bekkelaget
11. Hilde Kolstad Huse   1987 Lambertseter
12. Erik Moxnes     1950 Sæter
13. Admira Topic    1987 Lambertseter
14. Abdoljalil Mobasheri   1955 Lambertseter
15. Åse Berit Eide    1947 Sæter
16. Eimund Fløisbonn Arnesen  1987 Lambertseter
17. Nina Bergheim    1973 Ljan
18. Klaus Bryn     1940 Sæter
19. Mai Gythfeldt   1956 Lambertseter
20. Balz Baumgartner    1979 Munkerud
21. Lise Bressum    1950 Munkerud

Det er valg til både bystyret i Oslo og bydelsutvalget i Nordstrand
STEM RØDT VED BEGGE!

Rødt Nordstrands liste til bydelsutvalget

Følg oss på Facebook: fb.me/roedtnordstrand


