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r på spørsmål før lokalvalget
befolkning ved å bygge dem. Dette
har vi tatt høyde for i vårt bydelsprogram.
Vi har også pekt på den skjulte
barnehagekøen i bydelen og aksjonert for utbygging av barnehageplasser på Sæter, hvor slike legges
ned. Vi vil at barn og unge skal få
gå i barnehage og på skole i egen
bydel, og ikke transporteres bort fra
søsken, venner og nærmiljø slik de
borgerlige partiene hadde lagt opp
til.

D

Barnehageplass til alle ettåringer, uansett når på året de er født,
er blant Oslo Arbeiderpartis aller
viktigste saker. Vi vil bygge ut 3.000
barnehageplasser for å få dette til i
byen vår. Nordstrand Arbeiderparti
har hatt fokus på barnehagekøen i
bydelen, hvor noen barn med lovbestemt krav på plass, barn født etter
1. september og barn i familiebarnehager (med øvre aldergrense på 3
år) har stått uten tilbud. Det haster
med å bygge flere barnehager. På
den regulerte tomten på Sæter og
andre steder, slik at foreldre slipper
å kjøre rundt i Oslo i rushtiden for å
hente og bringe barna sine.

avlaster kollektivtilbudet. Vi i MDG
Nordstrand mener at bydelen også
skal se på mulighet for å omregulere
villaer med store hager til barnehager hvis de legges ut for salg.

D

Oslo MDG har samferdsel og
byutvikling som en hovedssak.
Behovet for renere luft og mer plass
til folk og grønt, må løses med en
politikk der gående, syklister og
kollektivreisende prioriteres. MDG
vil bygge et sammenhengende og
trygt sykkelveinett. Alle barn skal
kunne sykle til skolen sammen med
en voksen. På Nordstrand ønsker
vi særlig å legge til rette for bruk
av sykkel og elsykkel til og fra Oslo
Sentrum, samt sykkeltraseer på
tvers av bydelen slik at det er lett å
sykle fra fjord til skog. Nordstrand
MDG sin hovedsak er bevaring av
Ekebergområdene. Vi vil kjempe
for å bevare Ekeberg som en grønn
lunge i byen vår, og det blir en viktig
sak dersom vi kommer på vippen i
bystyret.

venstre

sine lokaler og utearealer til bruk
for frivilligheten.

C Bydelens ansvar er å tidlig legge
til rette for befolkningsveksten både
når det gjelder grønn samferdsel,
effektiv integrering, eldreomsorg,
fritidsaktiviteter, skoler og barnehager. Vi går inn for å bygge barnehage og eldresenter på den tidligere
”frikirketomta” på Holtet: En riktig
beliggenhet nært boliger og trikk,
og tomten er ferdig regulert. Vi
ønsker derfor ikke boliger her og vil
gå i mot en omregulering. Kort vei
mellom hjem og skole er en forutsetning for bærekraftig lokalmiljø.
Vi går også inn for å redusere gjennomgangstrafikken over platået og
med dette tilrettelegge for sykkel,
slik at både trafikksikkerheten og
luften forbedres.
D

Å bevare Ekebergsletta som et
helt unikt, åpent, slettepreget og
vakkert landskapsområde for idrett
og friluftsaktiviteter. Vi må forhindre gradvis utbygging og bevare
sletta som et areal tilgjengelig for
allmenn bruk og varierte aktiviteter.

sV

mdg

Einy
Langmoen
1. Kandidat til
BU, MDG

A

MDG vil sikre det enestående
tilbudet som EKT utgjør for Oslo.
Det betyr at driftsstøtten må økes,
og at kommunen i første omgang
garanterer for byggelånet på 5 mill
slik at lånet blir billigere. Hvis nødvendig må kommunen følge opp
med ytterligere tiltak.

B For De Grønne er det å legge
til rette for møteplasser og frivillig
virksomhet en grunnleggende del
av politikken. En grønn politikk
baserer seg i stor utstrekning på
lokaldemokrati og lokal aktivitet.
Derfor trenger vi flere, og ikke færre
lokaler tilgjengelig som leies ut på
ikke-kommersiell basis.
C Tilrettelegge for at barn får gå i
en barnehage i eget nærmiljø, gjennom ett hovedopptak, etterfulgt av
løpende opptak gjennom hele året,
og sikre at søsken får plass i samme
barnehage. Sikre elevers mulighet
til å gå på nærskolen, og rett til å gå
på samme skole som sine søsken.
Nærhet til barnehage og skole

Jon Nordberg
1. Kandidat til
BU, Nordstrand
Venstre

Ted Urnes
1. Kandidat SV

A

Stor frivillig innsats fra Falchfamilien og andre har i alle år vært
en forutsetning for driften av EKT.
Det økonomiske grunnlaget for
drift inkludert de nye bygningene
er for svakt. Kommunen må derfor
støtte driften ved ettergivelse av
lånet, eventuelt overtagelse av bygninger, eller annet, for å sikre Oslo
by og bydelen dette flotte tilbudet.
Det beste er å hjelpe EKT til videre
drift, men med stramme vilkår
som må utformes av kommunen.

B

Oslo bystyre vedtok i 2011 at
eiendoms- og byfornyelsesetaten
(EBY) skal kreve markedspris av
alle sine leietakere. Nordstrand
Venstre ønsker å få flyttet
Lamberseter Gård fra EBY til
kulturetaten for å oppnå andre
rammevilkår. Gården bør få opprettholde status som samfunnshus
og garanteres økonomiske vilkår
som gjør fortsatt drift mulig. En
god løsning kan være samme
driftsmodell som Villa Lilleborg på
Ormøya, hvor leietaker forplikter
seg til avtalefestet vedlikehold og
at huset benyttes i vesentlig grad av
frivilligheten og til kulturformål. Vi
ønsker at kommunen tilbyr flere av

A EKT må få økonomisk støtte av
Oslo kommune til fortsatt drift av
virksomheten. Driftsstøtten anbefales endres til fordel for drift av
EKT. En gjeldssanering vil kreve en
diskusjon om fremtidig eierskap av
EKT og drift.
B Lambertseter gård må ha status
som samfunnshus samt bli garantert økonomisk støtte. En endring
av utleieprisene basert på markedspriser kan ikke godtas.
C Bydelen må ha full barnehagedekning – helst med kommunale
barnehager – og full dekning av
skoleplasser både for småbarn og
ungdom innen bydelen.
D

Styrke kvaliteten på de offentlige tjenestene i bydelen ved å la
pengene komme brukerne til gode
. Privatisering av de offentlige
tjenesten for bydelens beboere kan
ikke godtas. Viktig å sikre gode lønninger og pensjonsbetingelser for
både private og offentlige ansatte i
bydelen.

Side
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frp

Lars Petter
Solås
1. kandidat
Nordstrand FrP

A EKT er et kjært tilskudd til
Ekebergområdet og det ønsker vi i
FrP skal fortsette. De har tidligere
fått hjelp fra Oslo kommune, og FrP
vil være med på diskusjonen denne
gangen også. Sammen med driverne
skal vi ha som mål å legge til rette for
en bærekraftig drift. Hvordan løsning
vil se ut er avhengig av en grundig
prosess.
B Foreningene som driver
Lambertseter gård er verdifulle
tilskudd til lokalsamfunnet. FrP
mener dagens aktivitet på gården
burde videreføres, ikke prises ut slik
resultatet av etatens forslag ser ut til å
bli. Vi foreslår at husleien skal dekke
de reelle utgiftene kommunen har på
gården, altså en husleie etter selvkostprinsippet.
C FrP mener at tjenestene skal
tilpasse seg brukerne, og da må blant
annet barnehageplassene være der
foreldrene ønsker dem. Skal vi møte
etterspørselen må alle gode krefter
slippe til. Blant annet brukerundersøkelser viser at private barnehager
løser oppgavene både bedre og
billigere enn kommunen selv. Vi
vil legge til rette for bygging av nye
barnehager, blant annet i Kaptein
Oppegårdsvei.
D

Nordstrand FrP har et spesielt
forhold til idretten og den idrettslige
juvelen i bydelen vår er Ekebergsletta.
For å sikre sletta åpen og tilgjengelig
for alle mener FrP at aktiv bruk er
beste vern. Vi vil med opptrappet
vedlikehold og rehabilitering av
gressdekket stimulere til mer bruk og
dermed sørge for at også kommende
generasjoner vokser opp med et
forhold til Ekebergsletta som et flott
friluftsområde.
Disse sakene er bare et utvalg av
det som engasjerer med som lokalpolitiker. Jeg ønsker å være en best
mulig ombudsmann for innbyggerne
i bydel Nordstrand, og på bakgrunn
av det stiller jeg også til bystyret.
Derfor ber jeg om velgerens støtte
så jeg kan være Ekebergslettas,
Lambertseter og hele Nordstrands
stemme på Rådhuset de neste 4
årene.

