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Partiene på Nordstrand svare
I forkant av kommunevalget vil Oslo Syd gjerne fortelle våre
lesere hva partiene som kan bli å finne i BU etter valget,
mener om noen saker vi vet mange i lokalmiljøet er opptatt
av. Vi ville også høre hva partiene anså som det viktigste i
valgkampen.

område i årene som kommer. Vi må
sikre en god og verdig alderdom i vår
bydel, og tilby omsorgstjenester med
høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet.

Høyre

SPØRSMÅLENE: SVARENE:
A

EKT Rideskole og
Husdyrpark sliter økonomisk
og har bedt Oslo kommune om
hjelp. Primært er ønsket å få
slettet byggelånet på 5 mill. og/
eller en endring av driftsstøtten.
Hvordan ser ditt parti på dette
spørsmålet. Bør EKT få kommunal hjelp og innenfor hvilke
rammer?

B

Lambertseter gård ble satt
i stand og innviet som samfunnshus for bydelen i 1958.
Foreningen for Lambertseter
gård har på frivillig basis
drevet gården som har fungert
som en storstue for alle frivillig
organiserte foreninger og lag,
for kulturelle tilstelling og for
folk i bydelen (minnestunder,
jubileer etc).
Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil nå doble husleien og
dette betyr at nåværende drift
og bruk ikke lenger vil være
aktuell.
Mener ditt parti at gården
bør få opprettholde en status
som samfunnshus og garanteres
økonomiske vilkår som gjør
fortsatt drift mulig, eller er det
viktigst å sikre høyere leieinntekter for Oslo kommune?

C

Etter en fremskriving av
befolkningsveksten i bydelen
gjort av Statistisk Sentralbyrå,
vil det bo ca 75 000 mennesker på Nordstrand i 2040.
Det betyr at utviklingen av
nødvendig infrastruktur med
dagens tempo, ikke vil dekke
fremtidig behov for verken
barnehageplasser eller skoletilbud. Allerede flyttes barn og
skoleelever rundt omkring, og
man må finne løsninger utenfor
bydelen.
Hvordan ser ditt parti på
dette, bør barn og skoleelever få
plass innen egen bydel og hvordan skal problemene løses?

D

Hva er ditt partis viktigste
sak ved dette kommunevalget?
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A KrF vil at Oslo skal være verdens
beste by for barn og unge å vokse
opp i. I løpet av de fire siste årene
har vi i byråd, bystyre og bydelsutvalget bidratt med vår stemme
for at denne ambisjonen skal bli
en realitet. KrF anerkjenner hvor
viktig det er for byens befolkning at
vi har blant annet EKT rideskole og
husdyrpark. KrF vil inngå en avtale
med EKT med tanke på å få slette
byggelånet.
B

B

C Bydel Nordstrand skal være
verdens beste sted for barn å vokse
opp. For å lykkes med det, må vi
satse enda mer på frivillig innsats,
styrke og legge bedre til rette for
frivillige lag og organisasjoner. Vi
ønsker ytterligere satsning på helsesøster i skolen samt opprettelse
av ett eget mobbeombud for barneskolene. Krf vil arbeide for trygge
skoleveier i bydelen.
D

Styrking av tjenester til rusomsorg
og eldreomsorg blir et viktig satsings-

D For et par år siden ble
Nordstrand bydel i Aftenposten
kåret til bydelen med høyest trivsel
etter en spørreundersøkelse. Det er
det overordnede målet for Høyre i
bydelsutvalget å bidra til å beholde
dette slik at Nordstrand fremstår
som en attraktiv bydel å vokse opp
i, bo i, og bli gammel i.

arbeiderpartiet

A

Høyre i bystyret ønsker å bidra
til at Oslos rideskoler og besøksgårder har sunn økonomisk drift slik at
de kan fortsette å være til glede for
byens befolkning. For å få oversikt
over de eksisterende virksomhetenes drift, økonomiske betingelser
og relasjoner til kommunens
aktiviteter har byrådet satt i gang et
prosjekt som skal lede frem til en
byrådssak.
Det er viktig at like virksomheter
blir behandlet rettferdig, samt at
det er viktig at virksomhetene er
økonomisk bærekraftige. I påvente
av saken har bystyret bevilget penger til fortsatt drift i 2015.

KrF har konsekvent vært et
talerør for frivillige og ideelle
organisasjoner i Oslo. Vårt mål er
mer frivillighet, et større innslag av
ideelle aktører i velferdstilbudene.
KrF vil sørge for at Lambertseter
gård fortsatt skal være en storstue
for frivillige, foreninger og lag.
KrF vil iverksette tiltak for å
imøtekomme befolkningsveksten
i bydelen, det bygges og opprustes
allerede nye skoleplasser og barnehageplasser, denne satsningen må
videreføres i takt med befolkningsveksten slik at vi sikrer at alle barn
skal gå på skole i sin egen bydel.
KrF vil sørge for at alle som ønsker
det skal få tilbud om barnehageplass i egen bydel.
Oslo skal være byen med det
store hjertet – varm, menneskelig
og inkluderende.

dekningsgraden høy, men vi har
fokus på bygging av nye barnehager
og ikke minst utvidelse av eksisterende. Det er god erfaring med
større barnehager, bla fordi det
skaper gode fagmiljøer.

Høyre er opptatt av at kommunens bygninger blir godt vedlikeholdt og at leien skal reflektere
dette. Videre mener vi at det er
riktig at virksomheter som driver
utleie i det åpne markedet betaler
tilnærmet markedsleie for at de
skal konkurrere på like vilkår som
andre aktører. Økningen er blitt
utsatt i 2 år og økningen vil bli faset
inn over 2 år, dette bør gjøre det
mulig for foreningen å tilpasse seg
den nye kontrakten. Den nye leien
blir uansett ikke høyere enn 18% av
inntektsgrunnlaget.

C Nordstrand bydel har begrensede arealer for utbygging. I den
kommuneplanen er det kún området mellom Lambertseter senter og
Karlsrud som er utpekt. Det vil bli
en befolkningsøkning, men neppe
så stor som 50%.
Alle barn i bydelen får i dag plass
på barneskoler og ungdomsskoler
innenfor bydelens grenser. Med nye
skoler på Munkerud, Nordstrand
(tidligere Nordstrand videregående)
og Ekeberg, vil det være god kapasitet i lang tid fremover. Nordstrand
Høyre har programfestet forutsigbare skolegrenser og at alle skal
få tilbud om ungdomsskole i egen
bydel.
Vi har full barnehagedekning
i egen bydel for barn født innen
1. september i fjor. For andre er
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A Arbeiderpartiet tok initiativet
til aksjoner på Ekebergsletta og
til innbyggerinitiativet ”La EKT
leve”, som ble overrakt byråd Guri
Melby i juni. Arbeiderpartiet foreslo sletting av restlånet på 5. mill.
i det reviderte Oslo-budsjett før
sommerferien, men de borgerlige
partiene stemte imot. Den kortsiktige hjelpen til rentebetaling på
500.000 kr fra byrådet vil ikke redde
EKT. Kommunen vil uansett måtte
innfri dette som simpel garantist
ved en konkurs. Vi vil også se på
driftstilskudd for husdyrparken
som besøksgård. Samtidig bør
kommunen kreve bedre økonomisk
kontroll med driften.
B

Lambertseter Gård er vårt lokale
samfunnshus hvor organisasjoner
og lag kan leie lokaler til lave priser.
Det kan det fort bli en slutt på
dersom Høyrebyrådet presser igjennom husleie til markedspris. Det er
viktig for all frivillighet, kulturarrangementer og for folk i bydelen
at dette tilbudet finnes. Vi skal ikke
tjene penger på frivillig arbeid.
Frivillige organisasjoner og lag som
har aktiviteter for barn og unge skal
prioriteres høyt, og Lambertseter
gård er så viktig for bydelen, må
gis garantier for fortsatt drift med
dagens utleiepriser.

C Skolebehovsplanen planlegger
for overfylte skoler, og tar ikke
høyde for befolkningsveksten på
Nordstrand, vi har tatt opp dette
problemet i mange sammenhenger.
Manglende skoleplasser i bydelen
løses permanent for en voksende

