
Valgkampavis for Alna SV 2015

Ta vare på og bygge ut 
velferdsordningene
Gi tillit til de ansatte og la  
dem bruke tid på omsorg, ikke  
stoppeklokke og skjemavelde.

Vi må skape en mer rett-
ferdig by, mener Tore Syvert 
Haga, Ivar Johansen og  
Susana Mercedes Kværndal  
i Alna SV.

Ny kurs for Oslo

Dette har vi gjort 
og dette har vi 
tenkt å gjøre 

En miljøvennlig by

Det trengs en massiv utbyg-
ging av kollektivtrafikken. E6 
bør legges i lokk eller tunnel.
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andre tiltak. Vi ønsker å få på plass en trillesti til 
Grønlihytta som ligger i skogen innenfor Lindeberg, 
sånn at denne fine hytta blir enklere å nå for små-
barnsforeldre og andre som har problemer med å gå 
dagens sti. Gode og tilgjengelige nærtilbud ute i na-
turen, som flere kan benytte seg av, mener vi er av 
stor verdi», sier de to kandidatene.

«Vi må skape en mer rettferdig by, som 
er mindre delt, mener Tore Syvert Haga. 
«Jeg engasjerer meg politisk fordi jeg er 
opptatt av rettferdig fordeling av makt og 
penger. Samfunn med små forskjeller mel-
lom de rike og folk flest er bedre for alle.»

Til daglig jobber han som byplanlegger, og nettopp 
byutvikling er et tema som engasjerer han: 

«Det kan ikke være slik at vi bare skal bygge blok-
ker i øvre del av Groruddalen, mens man bare bygger 
småhus i Ytre Vest. Det er viktig å ha varierte bolig-
typer over alt i bydelen, fordi mange barnefamilier 
ønsker seg småhus etter hvert som de får råd til det. 
I dag flytter for mange ut til Romerike eller Vestkan-
ten for å finne boligen de ønsker seg. Skal vi motvirke 
etnisk og sosial deling av Oslo, må utviklingen snus.»

«Sier ikke alle partiene at de er for flere småhus 
i Groruddalen?» 

«Jo, men lite har skjedd i løpet av de 18 årene høy-
residen har styrt byen. De lar utbyggerne bestemme 
for mye, og er ikke villige til å ta de styringsgrepene 
som trengs. Dersom jeg kommer inn i bydelsutvalget, 
ønsker jeg å bidra med kompetanse og engasjement 
i behandlingen av de plansakene som utvalget skal 
uttale seg i.»  

Susana M. Kværndal, som óg er bystyrekandidat, 
ønsker seg også en mer rettferdig by. Hun forteller 
at hun har lett for å ta parti med de svake. Medlem-
skapet i SV kom som et resultat av at hun ønsket å 
gjøre noe aktivt for å bekjempe urettferdighet. For 
eksempel skulle hun gjerne forandret eldrepolitik-
ken til det bedre. «Jeg vil endre eldreomsorgen, slik 
at de som jobber der kan bruke mer tid på omsorg, 
og mindre tid på stoppeklokker og skjemavelde. 
Dessuten vil SV stoppe kommersielle foretak fra å 
tjene store penger på å drive eldreomsorg. 

Pengene må gå til pleie, ikke profitt.» Hun er 
opptatt av at alle innbyggerne i byen får dekket de 
grunnleggende behovene uten å måtte kjempe mot 
systemet. Viktig i hennes øyne blir dermed også res-
surser til barn og unge. «Da tenker jeg helt fra barna 
går i barnehagen; Oslo Høyre vil ikke videreføre gra-
tis kjernetid i barnehagen som en universell ordning, 
slik den har vært gjennom Groruddalssatsingen. Det 
er mange foreldre som kanskje ikke lenger vil sende 
barna sine i barnehagen om den universelle ordnin-
gen fjernes. Den har vært en suksess i Groruddalen, 
og da spør jeg: hvorfor ta bort velferdsordninger som 
faktisk er vellykkede? SV vil også ha gratis kjernetid 
i AKS (Aktivitetskolen) i hele Oslo. Da gratis kjerne-
tid ble innført på Tøyen skole, økte deltakelsen fra 30 
til 100 % på kort tid. SV vil jobbe for at slike vellyk-
kede tiltak ikke fjernes, men utvides.» Tore Syvert 
er enig: «Det viktigste i Norge framover er å ta vare 
på og bygge ut velferdstjenestene, ikke å la de rikes 
formuer vokse mest mulig gjennom lave skatter.» 

Både Susana og Tore Syvert er opptatt av miljø. «Vi 
må skape en mer miljøvennlig by. Da må vi bruke 
pengene på Ahusbanen, sykkelveier og ny t-bane-
tunell, ikke kaste bort 40-50 mrd. på E18 Vestkor-
ridoren, et prosjekt som vil legge til rette for mer 
biltrafikk inn til Oslo. Vi må også ta vare på marka, 
og gjøre den mer tilgjengelig gjennom skilting og 

To som brenner for miljø og rettferdighet

Alna SVs liste
Bydelsvalget 2015

1. Tore Syvert Haga, Furuset (30)
2. Susana Mercedes Kværndal, Teisen (40)
3. Ingunn Gjerstad, Furuset (52)
4. Håkon Astrup, Haugerud (41)
5. Trambi Ugas, Furuset (23)
6. Guri Waalen Borch, Ellingsrud (35)
7. John Adahada, Furuset (61)
8. Kristin Kjæret, Teisen (42)
9. Rahman Chaudhry, Furuset (18)
10. Attia Mizra Mehmood, Ulven (39)
11. Bechan Saiew, Haugerud (25)
12. Trine Østereng, Haugerud (28)
13. Cihan Karakoc, Lindeberg (22)
14. Heidi Løken, Tveita (38)
15. Tore Bareksten, Hellerud (60)
16. Kjersti Lyster, Lindeberg (62)
17. Torleif Evensen, Haugerud (65)
18. Erik Mathisen, Furuset (58)

Tore Syvert Haga og Susana Mercedes Kværndal er Alna SVs øverste kandidater til bydelsutvalget.

Tore Syvert Haga, 30 år

Bor i Stjerneblokkveien på Furuset
Byplanlegger 
1. kandidat på SVs liste til bydelsutvalget i Alna

Susana Mercedes Kværndal, 40 år

Bor i Caspar Storms vei på Teisen
Saksbehandler 
2. kandidat på SVs liste til bydelsutvalget i 
Alna og 23. kandidat på SVs liste til bystyret
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Oslo SVs liste
Kommunevalget 2015

1. Marianne Borgen, Østensjø (64)
2. Siavash Sangtarash, Nordre Aker (33)
3. Sunniva Holmås Eidsvoll, Grünerløkka (32)
4. Benjamin Endré Larsen, St. Hanshaugen (33)
5. Celia Lima, Gamle Oslo (19)
8. Ivar Johansen, Alna (65)
22. Cihan Karakoc, Alna (22)
23. Susana Mercedes Kværndal, Alna (40)
27. Guri Waalen Borch, Alna (34)
28. Trambi Ugas, Alna (23)

mer jages fra Tjuvholmen, benker settes opp med 
armlener som hindrer en person fra å legge seg ned-
på noen minutter for å hvile. Dette kan gå ut over 
en med hjerte- og lungelidelser, ei gammel dame 
eller en bostedsløs. På buss- og trikkeholdeplasser 
har benkene en utforming som er alt annet enn uni-
verselt utformet. Antall gratisbenker reduseres, og 
kjøpesentre og Oslo S ser ut til å forutsette at du 
handler/betaler for deg for å kunne sette deg ned og 
hvile litt.»

Johansen mener en del mennesker slett ikke mø-
ter «byen med det store hjertet».

«Virkeligheten som møter mange i denne byen er 
motsatt. De møter en utstøtende by, som gir beskjed 
til grupper som fra før av sannelig har nok proble-
mer i hverdagen om at de ikke er ønsket, at vi ikke 

vil se dem. Dette påfører dem selvsagt økte lidel-
ser, men det gjør også noe med resten av oss. Når 
storsamfunnet bevisst opptrer slik, er det også en 
indirekte beskjed til oss andre: Når statlige og kom-
munale selskaper diskriminerer og utstøter, så må 
vi andre også kunne gjøre det.

Jeg vil ha en annen by. En åpen og raus by. En 
inkluderende by.»

«Folkevalgte må forholde seg til enkeltsaker, sier 
du, det er det ikke alle i bystyret som er enig i?»

«I rollen som bystyremedlem skal jeg være med 
på å fatte viktige og overordnede vedtak for hvordan 
kommunen skal organiseres og nivået på tjenestetil-
budet, og forvaltningen behandler på det grunnla-
get enkeltsakene. Den rolledelingen er viktig, men: 

Som folkevalgt er jeg også ombud. 
Det er avgjørelsene i enkeltsakene som er selve lak-
mus-testen på hvorvidt kommunen har et regelverk 
som fungerer etter intensjonene. Som folkevalgt 
kan jeg reise kritiske spørsmål, initiere debatter og 
utredninger og foreslå endringer med utgangspunkt 
nettopp i konkrete saker. Jeg kan løfte saker inn til 
behandling i bystyret. Det kan hjelpe deg, og ikke 
minst: det kan hjelpe andre som senere kommer opp 
i samme situasjon.

«Du sier at du er «i folkets tjeneste»?»
«Ja, jeg er jo i bystyret for å ivareta innbyggernes in-
teresser i denne byen, en by som preges av at det er 
store forskjeller på fattig og rik. Det er «folket» som 
er min oppdragsgiver. Jeg vektlegger derfor en ar-
beidsstil hvor jeg er i aktiv dialog og samarbeid med 
miljøer som ikke har økonomiske eller ressursmes-
sige evner til å engasjere rådyre profesjonelle lob-
byister. Jeg slåss for åpenhet, inkludering og dialog, 
og praktiserer det gjennom blogg, sosiale medier og 
et svært omfattende kontaktnett», avslutter Ivar Jo-
hansen.

Vi anbefaler deg å følge hans blogg, på http://ivar-
johansen.no

Ønsker du at Ivar fortsatt skal være «folkets» og 
Groruddalens mann i Oslo bystyre kan du
a) om du stemmer SV: sette et kryss ved hans navn,  
og gi han en tilleggsstemme
b) om du velger en annen partiliste: Føre han opp 
på kandidater fra andre lister, og dermed gi ham en 
ekstra personstemme.

Ivar Johansen- en politiker i folkets tjeneste

 
”Jeg vil ha en åpen, raus og 
inkluderende by”

Ivar Johansen, 65 år

Bor i Kløfterhagen på Lindeberg
Pensjonist
8. kandidat på SVs liste til bystyret.

Ønsker du en SVer med trygg forankring i 
Groruddalen i Oslo bystyre, er Ivar Johan-
sen mannen du skal stemme på. Som man-
geårig bosatt på Lindeberg kjenner han 
Groruddalen godt.

 
Bosted har noe å si
Selv er han ikke i tvil når det spørres om bosted har 
noe å si for å få løftet fram viktige lokale saker.

«Selvsagt har det det. Den som selv har skoen på, 
vet best hvor den trykker. La meg ta et nærliggende 
eksempel; bor du på vestkanten, føler du ikke på 
kroppen hvor viktig E6 i lokk eller tunnel er for å re-
dusere miljøbelastningene og skape gode bomiljøer 
og mindre helsefare for dem som bor i Alna bydel.» 

«Men er det viktigste tiltaket trafikktiltaket å få 
bilene under bakken?»

«Selvsagt ikke. Kampen står snarere om vilje og 
evne til å få på plass en massiv utbygging av kol-
lektivtrafikken, framfor store veiprosjekter som den 
gigantiske E18-utbyggingen. Vi må få på plass flere 
linjer, hyppigere avganger og større kapasitet for å 
kunne takle den betydelige befolkningsveksten ikke 
minst Groruddalen står foran.»

Sykehussituasjonen
Mange groruddøler er dessuten opptatt av sykehus-
situasjonen og problemene på A-hus. Ivar Johansen 
har stor forståelse for den utryggheten mange føler 
som et resultat av sykehusets kapasitetsproblemer.

 «Vi ønsker alle å være sikre på at vi får tilstrek-
kelig helsehjelp om behovet skulle oppstå. SV slåss 
for gode, og tilstrekkelig dimensjonerte, offentlige 
helsetjenester. Derfor er det viktig og riktig at Aker 
sykehus gjenåpnes som et toppmoderne lokalsykehus 
for Groruddalen», mener han. 

Verdien av marka
I Alna bydel er marka også sentral for mange. Ivar 
Johansen er skeptisk til forslaget fra byrådet om å 
opprette aktivitetssoner i bynære arealer i marka. 

«Jeg er for aktiviteter som hører hjemme i marka, 
men jeg er kritisk til å opprette en aktivitetssone 
som skal omkranse byen og som åpner for oppret-
telsen av ulike anlegg som ikke hører hjemme der. 
På lengre sikt vil en se en praksis der den bynære 
marka, hundremeterskogen, spises opp bit for bit.»

En åpen og inkluderende by - for alle
Ivar Johansen er i det hele tatt opptatt av at alle 
områder i byen vår, både i sentrum og i marka, skal 
være åpne og ikke-ekskluderende. I sommer har 
han engasjert seg sterkt i den offentlige debatten om 
såkalt «fiendtlig arkitektur». Et eksempel på fiendt-
lig arkitektur er de nye benkene i Bjørvika som er 
konstruert for å hindre folk fra å sove på dem.

«Det er tankevekkende at vi får denne debatten 
samtidig som vi har markeringer for 4-årsdagen for 
Utøya og Regjeringskvartalet, når det umiddelbare 
budskapet for fire år siden var: vi skal svare med 
mer åpenhet, mer demokrati, mer inkludering. Så 
ser vi egentlig det motsatte: Rusavhengige jages fra 
sentrum og over i boligområdene i Gamle Oslo og 
Grünerløkka - av hensyn til blant annet turistene 
som ikke skal se Oslos fattigdom. Badende ungdom-



Framtida med Alna SV
Dette har vi gjort
• Fremmet forslag om økt budsjett til frivillighetsmidler og gått i mot 

budsjettkutt som rammer det forebyggende arbeidet

• Foreslått å styrke skolehelsetjenesten og andre forebyggende tjenester

• Foreslått og fått vedtatt i bydelsutvalget at bydelen går inn for å ut-
rede eiendomsskatt, samt at kommunen skal ta en aktiv rolle for å 
sikre mer bygging av utleieboliger folk har råd til

• Fremmet innbyggerinitiativ til bystyret om utredning av E6 under 
lokk eller i tunnel. Dette fikk flertall i bystyret

• Foreslått og fått vedtatt i bydelsutvalget at forlengelse av t-banen til 
Ahus skal prioriteres foran gigantisk E18-utbygging

• Engasjert oss for Groruddalssatsingen og områdeløftene på Furuset, 
Lindeberg og Haugerud 

• Foreslått å styrke tilbudene ved Tveten gård og Nordre Lindeberg gård 
og forankre disse tettere til bydelens organisasjonsliv

• Sammen med tillitsvalgte vært engasjert i bydelen som arbeidsgiver 
ved blant annet å følge opp at det frie brukervalget i bydelen ikke skal 
favorisere private tilbydere

• Foreslått og fått vedtatt at Alna bydel ikke skal benytte seg av mulig-
hetene i endret arbeidsmiljølov til å ansette flere midlertidig  

• Foreslått at Alna bydel skal bli prøvebydel for en tillitsreform i hjem-
metjenesten som gir ansatte mer styring over jobben de utfører

Dette skal vi arbeide for framover
• At E6 legges under lokk eller i tunnel

• At T-banen forlenges fra Ellingsrud til A-hus/Lillestrøm

• Nasjonalpark i Østmarka og nasjonalparksenter i tilknytning til Marka

• En mer sosial boligpolitikk

• Etablere en variert boligmasse i hver enkelt del av bydelen

• Gode og stabile offentlige velferdstjenester og forhindre ytterligere  
privatisering

• At barnehagene får vikarer fra første fraværsdag

• At aktivitetsskolen skal være gratis i kjernetiden

• Gi et godt tilbud om hjemmetjenester og transport til de som trenger 
det

• Innføre tillitsreform i bydelen – gi de ansatte mer styring over jobben 
de utfører

• Sikre flere faste heltidsstillinger for de ansatte i bydelen

• Styrke biblioteket som møteplass

• Ta vare på og videreutvikle tilbudet på Nordre Lindeberg gård

• Videreføre det gode kriminalitetsforebyggende arbeidet
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Vil du vite mer om Alna SV? Kontakt Tore Syvert Haga, tore.syvert.haga@gmail.com / 951 37 171
Følg oss på Facebook og Twitter: facebook.com/AlnaSV twitter.com @AlnaSV
Støtter du SV? Da bør du bli medlem av partiet. Send INNMELDING til 2090 (kr 100)

Jeg stemmer SV fordi partiet står for sosial rettfer-
dighet, likhet for alle og et rasismefritt samfunn.

- Akhtar Chaudhry, Furuset

Jeg velger et parti som satser på fellesskaps- 
løsninger; styrking av offentlig sektor, utbygging  
av kollektivtrafikk, fordeling og utjevning.  
En nødvendig miks av det røde og det grønne i  
politikken. Det blir SV på meg, i år som tidligere.

- Dag Endal, Haugerud

Jeg stiller for SV, partiet som står støtt på et 
rødt og et grønt bein, miljø og fordeling. Vi tar 
kampen for bedre kollektivtrafikk og rein luft.  
Vi arbeider for gode lokalmiljø for unge og eldre, 
forebygging, tillit og omsorg med nok trygge an-
satte i kommune og bydel.

- Ingunn Gjerstad, Furuset. 3. kandidat til 
bydelsutvalget i Alna
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