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Oslos bydeler Innhold
Oslo har 15 bydeler, hver med et eget 
bydelsutvalg (BU). I kommunevalget  
11. og 12. september skal du stemme inn 
representanter fra de politiske partiene 
både til det sentrale bystyret og de lokale 
bydelsutvalgene.

Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene 
som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud 
til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemme-
tjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale 
sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de 
riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du 
nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk 
for din bydel i de fire årene som kommer.

Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi 
mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks 
hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil 
derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser 
og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de 
kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor.   
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Gamle Oslo skal være en bydel for alle
Dette er programmet til Gamle Oslo Arbeiderparti for valgperioden 2011-2015. 
Programmet legger grunnlaget for den politikken Arbeiderpartiets representanter skal 
føre i bydelsutvalget i Gamle Oslo. 

Gamle Oslo Arbeiderpartis jobb er å sørge for at 
bydelen er en god bydel å bo og vokse opp i. 
Vi lever viktige deler av våre liv i nærmiljøet, og et 
godt nærmiljø har stor betydning. Vi som er politikere 
og ombudskvinner og -menn må ha en god dialog 
med innbyggerne i bydelen og en tydelig politikk 
som gjør at vi kan forme nærmiljøet slik vi selv vil ha 
det. Et attraktivt nærmiljø må kunne tilby helse- og 
omsorgstjenester, barnehager, skole, kultur- og 
næringsliv, og gode løsninger for kollektivtransport 
og miljø.

Vi vil satse på Oslo Indre Øst. Arbeiderpartiet vil 
jobbe for å innføre: en egen Oslo Indre Øst-satsing 
som skal redusere helseforskjellene og barne- 
fattigdommen blant annet gjennom språkopplæring 
og gratis kjernetid i barnehage, samt å bedre 
bomiljøet i de store kommunale gårdene. Satsingen 
skal også inneholde målrettede arbeidsmarkedstiltak.
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Gamle Oslo er blant bydelene i Oslo som utvikles 
raskest og vil få flest nye innbyggere de neste åra. 
Trygge og godt belyste uterom er viktig for å ha et 
godt fellesskap. Forsøplede og overgrodde områder 
skaper utrygghet. Når fellesarealene er innbydende, 
vil beboerne bruke dem. Gamle Oslo har i tillegg 
mange veier med trafikk fra folk som kommer 
kjørende fra andre steder. Vi trenger derfor helhetlige 
trafikkløsninger i bydelen.

Trygt nærmiljø 
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- ha økt tilstedeværelse av politi, og samarbeid 
mellom kommunen og bydelen for å stanse omset-
ning av narkotika, og for å minske støy og utrygghet 
i uteområdene

- at det skal være faste politikontakter som 
kjenner nærområdet og som følger opp utfordringer 
i lokalmiljøet

- jobbe for å skape en langt bedre samordning av 
arbeidet med å forebygge og løse problemene 
med åpne narkotikamarkeder i byen

- ha bedre belysning i sentrumsgatene, langs 
Akerselva, på gangveier i bydelen samt andre 

steder med mye vegetasjon og dårlig sikt, fordi det 
nesten alltid er i mørket overfall og overgrep skjer

- slå ned på alle former for diskriminering og 
trakassering for eksempel på basis av kjønn, 
legning, antrekk eller etnisk opprinnelse. Vi vil ha en 
romslig og mangfoldig by.  

Et grønt og aktivt byrom
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
- beholde bydelens parker og å ha en framtids-
retta forvaltning av bydelens grøntområder

- at uteområdene i bydelen skal være gode for 
barn som leker og er aktive

- at det skal bygges enkle trimapparater i parker 
og friluftsområder, slik at folk kan få lett tilgjen-
gelige muligheter for allsidig trening

- skape trygge, ryddige og gode uterom ved et 
bedre vedlikehold og tilsyn av bydelens utearealer

- bekjempe tagging. Da må alle gårdeiere, borett-
slag og andre med offentlige fasader være med på 
en stopp-tagging ordning. Byens utseende er et 
felles ansvar. 

Byutvikling - en bydel som er god å leve i
Gamle Oslo Arbeiderparti ønsker å ha en tydelig stemme innenfor byutviklingen. Vi 
ønsker å trekke befolkningen med når det planlegges viktige endringer og utvikling av 
områder i bydelen vår. Dette vil vi få til gjennom åpne møter og plansmier. Vi ønsker at 
større makt over byutviklingen skal legges til bydelsutvalget.
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- åpne opp Akerselva, Hovinbekken og Alnaelva 
slik at de renner åpent gjennom hele bydelen. Store 
deler av disse vassdragene ligger i dag i rør og 
tunneller.

- uvikle gode parker og turveier langs vass-
dragene slik at alle kan føle seg trygge og ta 
områdene i bruk

- at Klosterenga skulpturpark skal ferdigstilles, 
og at Vikengata 1 i Klosterenga reguleres til park

- åpne opp Hovinbekken og anlegge turvei 
gjennom Hollenderkvartalet

- at det skal etableres faste grillplasser i parkene, 
og innsamlingsdunker for engangsgriller

- at det skal settes i gang kraftigere innsats for å 
stoppe forsøpling. Da må hver enkelt og næring-
slivet ta ansvar. Bøtelegging av forsøpling må 
håndheves.

- at det etableres faste toaletter i tilknytning til 
bydelens uteområder

- ha målestasjoner for luftkvalitet og støy i 
bydelen

- at det må sikres bedre luftrensing på punkter for 
vesentlig forurensning, som for eksempel lufte- 
tårnene på Sørenga



Transportløsninger for framtida
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at sykkelveinettet i byen ferdigstilles, og ha 
sammenhengende sykkeltrasé gjennom hele 
bydelen

- ha noen gater helt bilfrie for å gjøre det enklere 
for myke trafikanter å ferdes i bydelen

- ha 30 km fartsgrense i alle gater i bydelen slik 
velforeningene har foreslått, for å sikre en trygg 
trafikkavvikling

- ha trikkering i Gamlebyen. Trikken i 
Schweigaardsgate må ikke nedlegges

- ha en ny blå båtring i Oslo, som binder byen 
sammen, med miljøvennlige båter

- jobbe for en ny løsning for jernbanen i Oslo:
 En dyptunnelring under byen hvor togene gjør korte 
stopp i sentrum. Togparkeringen må ut av byen. Slik 
kan vi få en mer effektiv jernbane, og store områder 
kan tas i bruk av innbyggerne. 

- jobbe for å redusere bydelens miljøbelastning ved 
å fjerne gjennomgangstrafikken fra fjern-
bussene gjennom bydelen, og etablere kollektiv-
felt i Vålerenga- og Ekebergtunnelen

- at all ny parkering skal være under bakkeplan 
for å frigjøre arealer til myke trafikanter 

- at det skal etableres flere ladestasjoner for 
el-biler i bydelen

- at beboerparkering utvides til å gjelde hele 
bydelen

- jobbe for bedre støyskjerming i bydelen, blant 
annet ved å sette opp støygjerde på brua mellom 
Vålerenga- og Ekebergtunnellen

En bydel i vekst og utvikling
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at det i utvikling av alle store bolig- og bygge- 
prosjekter som Ensjøbyen, Kværnerbyen, Helsfyr/
Etterstad og Bjørvika skal vektlegges å etablere 
attraktive nærmiljøer som tilbyr barnehager, 
skole, kultur- og næringsliv, og gode løsninger 
for kollektivtransport og miljø

- at bydelen skal få større innflytelse på driften 
av fellesområdene, og bruken av kommunale 
eiendommer og tomter i bydelen 

- jobbe for at det etableres en ny internasjonal 
skole i bydelen som en del av det offentlige skole-
tilbudet

- oppgradere Tøyen-området til et område hvor alle 
trives, ved å utvikle og beholde Munch-museet 
på Tøyen og å fornye Tøyen-senteret

- etablere Oslos første akvarium på Paulsenkaia 
i Bjørvika som et lavbygg i harmoni med  
omgivelsene

- at Bjørvika og sjøfronten blir en del av bydelen 
bak. Skape et helhetlig byrom ved å arbeide for å 
senke jernbanesporene, og unngå at enda en 
høyhusmur skal stenge for beboerne bak.
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- at befolkningens adkomst til den attraktive 
sjøfronten skal gå på bakkeplan, langs Akerselva, 
Hovinbekken og Alnaelva for å sikre et menneske-
vennlig miljø

- at vi får en åpen Middelalderpark i Gamlebyen 
med gode siktlinjer til fjorden, og arbeide for å 
skjerme området for støyende trafikkårer. Slik kan 
historien og parken komme til sin rett.

- samle hele Kulturhistorisk museum med 
vikingskipene i Bjørvika, for å tydeliggjøre 
bydelens historiske rolle. Bymuseet bør etableres 
ved middelalderparken som et viktig tilskudd til det 
historiske området.

- at Oslo torg, som var byens sentrum i 600 år, 
reetableres og gir næring til fortellingen om 
Gamlebyen og Oslos opprinnelse

- at ruinene på Hovedøya og i Gamlebyen settes 
i stand til å bli attraktive områder for rekreasjon og 
læring. Allmennhetens tilgang til strandsonene og 
øyene må styrkes.

- at Ekebergskråningen utvikles til en kulturpark 
med stor vekt på naturen og de eksisterende 
kulturminnene

- støtte opp om byggingen av nytt Vålerenga 
stadion på Valle Hovin
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Trygghet for gode helse- og omsorgstjenester
Gamle Oslo Arbeiderparti ønsker å legge til rette for et trygt og aktivt liv for eldre, og 
yte støtte til de som trenger det. Bydelen skal gi omsorg av høy kvalitet, og være en 
bydel hvor alle skal ha mulighet til å leve det livet de selv ønsker. Det er i folks 
hverdagsliv god helse utvikles, derfor er forebygging viktig. 

Bydelen ønsker å ha godt kvalifiserte ansatte i 
helse- og omsorgstjenestene. Vi vil prioritere å 
styrke kvaliteten på de offentlige tjenestene, framfor 
konkurranseutsetting. Tjenestene skal utføres av 
ansatte som har tid og rom til å være med- 
mennesker, og som jobber under anstendige 
arbeidsforhold. 

Vi vil også jobbe for å bedre boforholdene i  
kommunale boliger og gårder. 

Hjemmetjenester
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at oppfølgingen skal skje i god dialog med 
brukeren. Omsorgen skal styres etter behovet til 
den enkelte bruker. Tilpasningen skal skje 
gjennom bedre samarbeid mellom hjemmetjeneste, 
hjemmesykepleie, omsorgsboliger, sykehjem og 
sykehus.

- arbeide for å ha gode og langsiktige løsninger 
for hjemmetjenesten slik at brukerne skal slippe å 
forholde seg til uforholdsmessig mange ulike pleiere

- at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal 

ha gode norskkunnskaper, og vise respekt for alle 
kulturer og levemåter

 -at tjenesten skal være forebyggende og rettet 
mot ernæring og fysisk aktivitet

Eldreomsorg
Gamle Oslo Arbeiderparti vil: 

- at eldreomsorgen i nærmiljøet skal bidra til en 
verdig og aktiv alderdom 

- at det skal være lett å få praktisk tilrettelegging 
av leiligheter

- at det skal være livlige seniorsentre i nærmiljøet 
med godt tilbud, og som skal være en arena hvor 
alle kan engasjere seg

- at bydelen skal legge tilrette for økt kontakt 
mellom bydelens seniorsentre, frivilligsentralene 
og frivillige organisasjoner for å skape mer aktivitet

- at Grønland flerkulturelle eldresenter skal bli et 
byomfattende interkulturelt tilbud for eldre  
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- videreføre gratis trygghetsalarm for alle som 
trenger det i bydel Gamle Oslo

- at alle eldre som får henvisning fra ansvarlig 
helsefaglig instans skal få sykehjemsplass

- at bydelen ikke skal fatte vedtak om avslag på 
sykehjemsplass uten å ha møtt søker

- at det er eldres medisinske behov som skal være 

avgjørende for tildeling av Omsorg+ boliger og 
sykehjemsplass. Gamle Oslos eldre skal 
prioriteres ved tildeling av plass i Omsorg+ 
prosjekter i bydelen.
 
Bolig
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at bydelen skal jobbe for levekårsutjevning ved å 
inngå samarbeid med Husbanken for å styrke 



boforholdene i kommunale boliger, og at bo-
oppfølgingen i de kommunale gårdene styrkes blant 
annet ved bruk av bomiljøvaktmestre

- ikke redusere antall kommunale boliger i bydel 
Gamle Oslo, men ønsker at kommunale boliger 
skal ligge i alle områder i bydelen og i byen

- at kommunale boliger må vedlikeholdes bedre, 
og at uteområdene i de kommunale boligene 
oppgraderes. Husleien i kommunale boliger bør 
avsettes til vedlikeholdsformål

- at bydelen aktivt sprer informasjon om 
Husbankens bostøtte og andre ordninger for å 
utjevne sosiale forskjeller

- at det skal bygges flere studentboliger i bydelen
-at personer med funksjonshemninger selv skal 
ha mulighet til å velge ønsket boform, ikke 
tvinges inn i institusjonslignende boliger

Forebygging og helse
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- jobbe for å opprette lokalmedisinsk senter/
Frisklivssentral i bydelen/nærområdet. Formålet er 
å gi ulike tilbud knyttet til legetjenester, fysioterapi, 
psykiatri og tannhelse til personer med økt risiko for 

å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Målet 
skal være å minske helseforskjeller mellom sosiale 
lag, etniske grupper og kjønn. 

- at kommunens brukertilbud innen rus og 
psykiatri styrkes, slik at de som sliter med psykiske 
problemer skal få rask og tilpasset behandling 

- at bydelen skal opprette en ordning med ombud 
for psykisk syke

- at voksne personer med nedsatt funksjonsevne 
bør få mulighet til å ta i bruk ordningen med bruker-
styrt personlig assistent 

- jobbe for at myndigheten for skjenkebevillinger 
overføres fra kommunen til bydelsutvalget 

- unngå en overetablering av skjenkesteder, 
spesielt knyttet til typiske boligområder. Ved tildeling 
av skjenkebevilling skal naboers nattero vektlegges.

- at skjenkebestemmelsene i byen håndheves. 
Steder som skjenker mindreårige, driver over- 
skjenking og som ikke klarer å opprettholde ro og 
orden skal fratas bevillingen.
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Barn og unge
i Gamle Oslo
Bydel Gamle Oslo skal være en bydel 
hvor man kan trives i alle faser av livet.  
Arbeiderpartiet vil at alle barn og unge 
skal ha like muligheter til en god  
oppvekst uansett bakgrunn, etnisk  
tilhørighet, kjønn og funksjonsevne. Det 
er derfor viktig at barnehagene fyller sin 
rolle. Vi ønsker at skolen gjøres om til en 
heldagsskole som er gratis for alle, og 
mener at nærskolen er viktig.

Arbeiderpartiet vil styrke barnevernet som barnets 
støttespiller, og jobbe spesielt for å bedre livssituas-
jonen til barn som lever i fattige familier. Vi vil at det 
skal opprettholdes et allsidig barne- og ungdomstil-
bud i bydelen.

God start – tidlig 
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at helsestasjonen skal være tett på alle familier 
med barn – fra fødsel til skolestart

- at skolehelsetjenesten skal dekke et bredt 
helsefelt tilpasset den enkelte skoles behov innen 
områder som psykisk helse, ernæring og kjønns-
lemlestelse
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- at helsestasjonen for ungdom skal være åpen 
minst to dager i uka og drive med oppsøkende 
arbeid

- at arbeidet med å sikre full barnehagedekning 
fortsettes, og at det innføres to årlige hoved-
opptak for å gjøre det lettere å få barnehageplass 
uten lang ventetid

- at prøveordningen med 4 timer gratis barne-
hage hver dag for alle treåringer må utvides til å 
gjelde også fire-/femåringer. Dette for å sikre 
språkutvikling, og å bidra til at flere foreldre kommer 
ut i aktivitet og i arbeid. 

- at hensynet til inkludering og felles norsk 
språkutvikling må vektlegges når grupper av 
barnehagebarn skal settes sammen

- at alle barnehager i bydelen skal ha et 
pedagogisk tilbud av god kvalitet. Bydelen skal 
ha stor fokus på høy andel fagfolk i barnehagene. 

- at bydelen skal ha et variert barnehagetilbud 
i alle deler av bydelen. Vi vil at tomten til Volin 
barnehage skal reguleres til barnehageformål

- at det skal være tettere dialog mellom barne-
hagene og skolene i bydelen for å sikre en god 
overgang mellom barnehage og skole for alle elever

- at det opprettes kveldsåpen barnehage i 
bydelen

Forebygging, og oppfølging av barn og unge:
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- satse på forebyggende tiltak, som utekontakten, 
og samarbeidet mellom politi, barnevern, skole og 
utekontakten gjennom samarbeidsmodellen til Oslo 
kommune og Oslo politidistrikt - SaLTo – Sammen 
Lager vi et Trygt Oslo

- at bydelen gir bedre informasjon til barn 
og unge om deres rettigheter knyttet til rus- 
problemer og psykiatri

- støtte opp om forebyggende tiltak i regi av 
frivillige organisasjoner og idrettslag, som for 
eksempel Vålerenga idrettsforening

- at barnevernet skal ha et spesielt fokus på vold 
i nære relasjoner

- at barnevernet skal ha god dialog med foreldre, 
og aktivt kommunisere hva barnevernets rolle er. 
Barnevernet må ha et spesielt fokus på den fler-
kulturelle dimensjonen.

- at bydel Gamle Oslo i samarbeid med NAV utvikler 
egne program for myndige barnevernsbarn, slik 
at overgangen til selvstendig liv blir trygt

Fritidsaktiviteter 
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at alle barn uavhengig av sosial bakgrunn og 
funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i 
fritidsaktiviteter. Derfor vil vi blant annet ha videre 
sterk drift av Friluftssenteret i Gamle Oslo (FRIGO)
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- at nærmiljøet skal være godt tilrettelagt for 
organisert og uorganisert aktivitet for barn og 
unge

- at barn som ikke kan reise på ferie skal få tilbud 
om gratis ferieaktiviteter fra bydelen

- at fritidsklubbene skal være åpne også på 
kvelden og i helgene, og at aktivitetene i stor 
grad skal være styrt av ungdommen selv. 
Fritidsklubber og tilbudet som Riverside gir må 
sikres gode driftsvilkår, og skal inneholde et godt 
tilbud til både gutter og jenter. 

- at det skal være ballbinger, lekeplasser og 
områder for uorganisert aktivitet som er godt 
opplyste, lett tilgjengelige og velholdte  

- at Kampen økologiske barnebondegård skal 
sikres videre drift

- at Deichmanske bibliotek på Tøyen skal få 
større lokaler, slik at lokalbibliotekstilbudet 
forbedres

- at barn og unge skal tas med på råd, og barne- 
og ungdomsrådet skal ha fortsette å ha eget 
budsjett
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Flest mulig i arbeid 
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at NAV-kontoret skal oppleves som tilgjengelig 
for brukerne. Saksbehandlingstida skal være kort, 
og det må være en kontinuitet i oppfølgingen av den 
enkelte.

- ha et NAV-kontor som innbyr til tillit, og som 
finner løsninger for de som faller utenfor 

arbeidslivet. Målet er å få flest mulig over i arbeid.

- at NAVs kvalifiseringsprogram videreføres og 
utvikles i bydelen

- sette inn forsterka innsats overfor grupper som har 
vansker for å komme seg inn i arbeidslivet gjennom 
opprettelse av flere praksisplasser

- at flyktninger og innvandrere som kommer til 

Arbeid og næringsliv
Å ha jobb er den sikreste veien til en trygg framtid. Det er viktig at næringslivet har 
gode vilkår i bydelen, slik at eksisterende arbeidsplasser kan beholdes og nye kan 
skapes. Bydelen har et viktig samfunnsansvar, og er en stor arbeidsgiver. I Gamle 
Oslo er det spesielt viktig at bydelen legger til rette for deltakelse i kvalifisering og 
jobb. Et viktig mål er at arbeidsledigheten blant innvandrere og ungdom skal ned. Alle 
skal ha lik mulighet til å ta del i det fellesskapet som arbeidslivet representerer. 



bydelen skal integreres på en god måte gjennom 
norskopplæring og arbeidskvalifisering

- prioritere kvalifisering og praksisplasser for 
ungdom som har falt utenfor skole og arbeidsliv, 
gjennom for eksempel prosjektet ”ny sjanse” og 
Riverside

- ha minst én læreplass per 1000 innbyggere i 
bydelen

Næringsutvikling
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- at det skal være et variert vare- og tjeneste-
tilbud i bydelen, for å beholde bydelens særpreg 
og multikulturelle profil 

- jobbe for at det utvikles et bærekraftig næringsliv 
på Tøyensenteret til glede for bydelens befolkning, 
blant annet ved å gå i dialog med Entra eiendom

- utvikle Akerselva til et bruksområde med 
mange møteplasser, gjennom å legge til rette for 
både næringsliv, kultur og friluftstiltak. Vi skal utnytte 
mulighetene i dette området i samarbeid med 
kommunen og private aktører

- at det bydelen har å by på markedsføres og 
synliggjøres bedre ovenfor byens befolkning og 
tilreisende, via skilting til museer og attraksjoner, 
ved og at området frontes i byens markedsføring

- jobbe for at å skape gode rammer for entreprenør-
skap i et nytt Botsen ved å flytte ut så mye som 
mulig av virksomheten ved Oslo fengsel og gjøre 
om fengselet til et vekstsenter for kultur, næring 
og innovasjon



Bydelens samfunnsansvar
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:

- gi tilbud om heltidskontrakter til flest mulig av 
bydelens ansatte

- Sørge for at vi har dyktige ansatte i bydelen. 
Da er det viktig med god rekruttering, kompetanse- 
utvikling og tilbud om fagbrev for ufaglærte

- at det rekrutteres menn til kvinnedominerte

yrker, og at kvinner og minoriteter skal 
oppfordres til å søke lederstillinger

- at bydelen skal ha et særlig fokus på å ha et godt 
arbeidsmiljø og dermed redusere sykefraværet i 
bydelen

- at fagforeningene skal lyttes til

- sikre arbeidsplassene knyttet til bydelens offentlige 
tjenestetilbud ved å stoppe ytterligere konkurranse-
utsetting, og ta tilbake de tjenestene som er direkte 
knyttet til utføring av omsorgsoppgaver

- at bydelens drift skal være miljøvennlig

- stille krav om at bedrifter som får anbud på å 
levere tjenester til bydelen skal ha læreplasser, 
der hvor dette er mulig

- At innkjøp skal ivareta miljømessige, etiske og 
sosiale aspekter. Leverandører skal være tilsluttet 
en tariffavtale, slik at lønns-, pensjons- og arbeids-
vilkår sikres.



Godt valg! 
Dette er programmet for Gamle Oslo  
Arbeiderparti for perioden 2011-2015. 
Det er grunnlaget for den politikken våre 
representanter i Bydelsutvalget skal føre. 
Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet 
og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi 
gjøre vår bydel rødere, grønnere og 
varmere. Gamle Oslo Arbeiderparti har 
mange dyktige folk som vil jobbe for at 
Gamle Oslo bydel skal bli en enda bedre 
bydel. 

Du kan hjelpe oss med dette. Gi din 
stemme til Det norske Arbeiderparti!

Oslo Arbeiderparti



Oslo Arbeiderparti

Ønsker du kontakt med oss?
www.oslo.arbeiderparti.no  •  tlf 24 14 41 50  •  oslo@arbeiderpartiet.no


