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Stovner bydel har en befolkning som representerer et rikt flerkulturelt 
fellesskap hvor folk trives til tross for økonomiske, sosiale og kulturelle 
forskjeller. Stovner arbeiderparti har som mål at alle skal bo i en levende, 
trygg og inkluderende bydel der det er små forskjeller mellom folk. 

Noen av beboerne har bodd i bydelen i generasjoner, mens andre har kommet 
flyttende i nyere tid. Det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet som Stovner 
bydel er i dag, er vesentlig forskjellig fra det bydel Stovner var for noen år 
tilbake. Bydelens oppgaver og tjenester må stå i forhold til den raskt endrede 
befolkningssammensetningen.

VÅRE VIKTIGSTE LØFT
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Med den virkelighet og de utfordringer som bydelen har, vil 
Stovner Arbeiderparti arbeide for at vår bydel er:

Et godt sted å bo

En god bydel å vokse opp i

Et godt sted å bli gammel i

En aktiv og levende bydel



 Rashid Nawaz
 - BU-lederkandidat
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 Raymond Johansen
 - Byrådslederkandidat

kandidater Stovner arbeiderparti:
1. Rashid Nawaz 
2. Brit Axelsen 
3. Bjørn Hallme 
4. Anette Trondal Johansen 
5. Awais Aslam
6. Britt Lindhart
7. Athithan Kumarasamy
8. May-Britt Christensen
9. Bjørn Edvard Torbo

10. Laila Nikolaisen
11. Karl Per Olsen
12. Laila Kongerød
13. Lennart Andre Tveita
14. Grete Andberg
15. Håvard Engebretsen
16. Akilina Wimalarasan
17. Bjartmar-Arve Gjerde
18. Maria Khan Nawaz
19. Eva Semmerud
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DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE

For å kunne gjennomføre bydelsprogrammet for Stovner Arbeiderparti, må det 
sikres Groruddalsmidler og økte overføringer fra bystyret til bydelen. 
Noen av de viktigste sakene for Stovner Arbeiderparti i perioden 
2015 – 2019 er:

Et godt sted å bo:
Arbeide for ny lovgivning som begrenser eiers rett til å dele opp boliger 
for utleie

Mindre andel kommunale utleieboliger 

Et variert boligtilbud slik at folk kan bli boende i sitt nærområde 
uavhengig av hvilken fase i livet en befinner seg i

Frigi tomteområder til eldreboliger og Omsorg+ boliger

Miljø:
Være aktive pådrivere for å redusere miljøbelastningen som følge av 
økt trafikk

Kollektivtilbudet må forbedres slik at befolkningen aktivt kan ta hele 
bydelen i bruk

en trygg hverdag:
Gangveier og mørke plasser lyssettes 

Fortau i boområdene som sikrer trygg ferdsel 

Styrke arbeidet mot vold i familie og nære relasjoner 

Støtte opp om Nattravnene 
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barn og unge:
Gode offentlige barnehager der barna bor 

Igangsetting av et prøveprosjekt med gratis aktivitetsskole 

Det etableres fritidsklubb i på Vestli

Lavterskeltilbud i samarbeid med ungdomsrådet

Større lokaler til «Biblo» og Stovner bibliotek

vi bryr oss:
Økt satsing på hjemmebaserte tjenester tilpasset brukerne

Ta i bruk nye teknologiske løsninger i eldreomsorgen

Sørge for at frivillighetssentralene og seniorsentrene har egnede lokaler 
og gode betingelser for å kunne gi et allsidig tilbud 

Styrke helsestasjonene med tilbud til barnefamiliene

Styrke skolehelsetjenesten med daglig tilgang på helsesøster

Bedre tilgang på psykologtjenesten i skolen og i bydelen 

en aktiv og levende bydel:
Bygging av badeanlegget i Stovner bydel må igangsettes i løpet av 
bystyreperioden

Eget tilbud om svømming til jenter og kvinner

Lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet til jenter

Tilrettelegge idrettsaktiviteter for funksjonshemmede

Etablering av en utlånssentral for vintersportsutstyr 

De to folkebibliotekene på Rommen og Stovner opprettholdes

Støtte opp om det frivillige arbeidet i bydelen
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GODT STED Å BO

Varierte boområder, mindre støv og støy, og mer buss og bane. Opplyste 
veier og plasser. Kriminalforebyggende arbeid.

Differensiert boligmarked 
Høybråten og Gamle Stovner består av småhusbebyggelse. På Vestli, Stovner 
og Haugenstua er det rekkehus og blokkbebyggelse. Leilighetene er 
organisert som sameie og borettslag. En del av boligmassen er selveierleil-
igheter, og det er også en del utleieboliger.
Undersøkelser viser at folk i bydel Stovner trives bra. Stovnerbeboeren 
opplever nå at spekulanter kjøper opp boliger for så å seksjonere dem til 
hybler for utleie for kortere eller lengre perioder. Dette bidrar til et ustabilt 
bomiljø som vil gi en negativ effekt over tid. Det er derfor avgjørende at det 
kommer lovgivning som reduserer spekulasjon slik en nå ser enkelte steder 
på Stovner.

På Høybråten og Gamle Stovner er det en del store eiendommer. 
Det er vedtatt en plan i Oslo kommune for småhusutvikling og fortetting i byen. 
Ved godkjenning av byggeprosjekter av denne type, må myndighetene i større 
grad ta hensyn til infrastruktur, skole og barnehage og påse at regler blir fulgt. 
Det er i deler av bydelen ikke tatt høyde for å få en mer differensiert 
bebyggelse som gir muligheter for folk til å bo i sitt nærmiljø ved endret 
livssituasjon.

Oslo kommune har en del leiligheter på Stovner til personer med spesielle 
behov. Det er viktig at disse fordeles på en slik måte at de kommunale 
boligene ikke forsterker utfordringer knyttet til segregering. Det må være 
en god balanse mellom de kommunale boligene og den øvrige boligmasse. 
Nye former for bofellesskap hvor flere eldre bor sammen, skal få bistand og 
nødvendig faglig støtte til dette. Det må tilrettelegges for Omsorg+ boliger; 
et botilbud som tilbyr trygghet, aktivitet og sosialt samvær.
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stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Nye lover for å begrense eiers rett til utleie og oppdeling av bolig

Bedre balanse mellom kommunale utleieboliger og den øvrige 
boligmasse i bydelen

Differensiering av boligtilbudet slik at folk kan bli boende i sitt 
nærområde uavhengig av hvilken fase i livet en befinner seg

Frigi tomteareal for bygging av boliger som «Folkvang eldreboliger» og 
Omsorg+ boliger

Foto: Vidar Ruud
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Miljø 

Dårlig luftkvalitet og et høyt støynivå fra de sterkt trafikkerte veiene preger 
hverdagen til mange i vår bydel. Med økt innflytting til bynære områder, må 
det forventes at så vel vår bydel som nabokommunene ekspanderer med 
næringsvirksomhet og bygging av flere boliger. Dette vil gi et økt press på vår 
bydel som grenser til flere nabokommuner. Det må derfor settes i gang tiltak 
som reduserer miljøbelastningen. Forlenging av T-banen fra 
Ellingsrudåsen til A-hus vil være et vesentlig bidrag for å redusere biltrafikk og 
forurensning i den delen av vår bydel som grenser til E 6. Det må opprettes 
innfartsparkering ved bygrensen, ved T-banen og togstasjonene for å 
redusere privatbiltrafikken. Det tverrgående kollektivtilbudet må forbedres, og 
antall avganger må økes slik at Stovner senter og bydelsadministrasjonen blir 
lett tilgjengelig for alle i bydelen. Dette gjelder også busstilbudet til 
Stovnerskogen sykehjem. 

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Iverksettelse av tiltak for å redusere miljøbelastningen i bydelen som 
følge av økt trafikk fra innfartsveiene i bydelen 

Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til A-hus igangsettes 

Opprettelse av parkeringsplasser ved knutepunkter for kollektivtrafikken 

Forbedring av kollektivtilbudet slik at befolkningen kan ta hele bydelen i 
bruk
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Foto: Øivind Haug
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En trygg hverdag 

Selv om de fleste opplever det som trygt å bo og ferdes i vårt område, kan 
det likevel gjøres mer for at folk føler seg trygge når de bruker friområdene, 
ferdes på veiene og oppholder seg i sine hjem. Det må skapes gode offentlige 
møteplasser der folk ferdes. Gangveier og mørke plasser må lyssettes godt og 
grøntområdene må skjøttes slik at det ikke hindrer ferdsel og innsyn.
Trygge veier krever flere fortau og fotgjengeroverganger. Dette gjelder også 
eldre som føler seg utrygge på smale «villaveier».  Det bør være et godt 
kollektivtilbud også om natten som bringer folk trygt hjem. 

Utfordringene kriminalitet medfører kan ikke utelukkende løses med mer politi. 
Det kriminalforebyggende programmet SalTo (Samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak) er et godt tiltak i arbeidet mot kriminalitet blant 
ungdom som er et samarbeid mellom kommunen, barnevernet og politiet. 
Dette arbeidet må styrkes.  Det samme gjelder samarbeidet mellom politiet 
og bydelen i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det er også viktig å slå ned 
på enhver form for diskriminering og trakassering pga. kjønn, legning eller 
etnisitet. 

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Lyssetting av gangveier og mørke plasser i bydelen 

Fortau i boområdene som sikrer trygg ferdsel 

Å sikre at barn og unge som begår kriminalitet eller er i faresonen får 
tett og forpliktende oppfølging av bydelen gjennom SalTo-programmet

Å styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner 

Å støtte opp om Nattravnene i det trygghetsforebyggende arbeidet

Mer synlig politi i helgene   
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BARN OG UNGE

Gode barnehager der folk bor, gratis aktivitetsskole og flere 
ungdomsklubber

En god start varer hele livet
Barna er bydelens fremtid. Vi må tilby trygge rammer for en god oppvekst for 
alle. Opphold i gode offentlige barnehager gir et viktig fundament for barns 
oppvekst og muligheter senere i livet. I barnehagen legges grunnlaget for en 
god språkutvikling, som barna trenger når de begynner på skolen. Derfor har 
det vært viktig med gratis kjernetid i barnehagene til fire- og femåringene.  
Erfaringene så langt tilsier at ordningen bør utvides til også å gjelde 
treåringene.

Vår bydel har en stor andel barn med foresatte som ikke har norsk som 
morsmål og barn som kommer fra familier med spesielle behov. De ansatte i 
barnehagene i vår bydel må ha gode kvalifikasjoner slik at barna får god 
stimulans i sin utvikling frem til skolealder, og lærer godt norsk.

Noen barn og foresatte opplever i dag lange reiseveier til og fra 
barnehage, noe som er slitsomt for hele familien.  Det er viktig for sosialisering 
og vennskap i årene før skolestart at barna går i en barnehage i sitt nærmiljø. 
Det må bygges flere barnehager, særlig i områder med økt boligfortetting.

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Gode offentlige barnehager i bydelen 

To barnehageopptak i året i samsvar med Oslo Aps program

Så vel offentlige som private barnehager skal ha tilstrekkelig faglig 
personell
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Foto: Vidar Ruud
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Kunnskap gir muligheter

Det er store forskjeller på hvem som bruker Aktivitetsskolen øst og vest i byen. 
I vår bydel er det mange som har dårligere økonomi enn befolkningen som 
helhet i Oslo, derfor holdes mange barn borte. Aktivitetsskolen er et viktig sted 
å være som et supplement til skolen etter skoletid. Deltakelse i 
aktivitetsskolen bør ikke være avhengig av foresattes økonomi og sosiale 
status. Den bør være gratis for å sikre at flere barn kan dra nytte av tilbudet, 
derfor bør det søkes om midler til et prøveprosjekt.

En god offentlig skole gir like muligheter for alle. I skolen skal det være et godt 
miljø for læring og nulltoleranse for mobbing. I skolen møtes barn og unge på 
tvers av sosiale og økonomiske forskjeller, det er derfor viktig at skoler med 
store læringsutfordringer får ekstra ressurser. Økt rådgivningstjeneste kan 
bidra til å redusere antall barn og unge som faller utenfor. Partnerskapsavtalen 
mellom bydelen og Stovner videregående skole videreføres. Dette er en 
avtale der det legges vekt på at det blir flere lærlingeplasser for å hindre frafall 
i skolen. Det må også inngås samarbeid med bedrifter i bydelen for å øke 
antall lærlingplasser.

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Igangsetting av et prøveprosjekt med gratis aktivitetsskole 

Flere lærlingplasser i bydelen 

Videreføring av partnerskapsavtalen med Stovner videregående skole 

Ekstra hjelp til de elevene som trenger det på et tidlig stadium

Det skal være null-toleranse for mobbing i skolen
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En attraktiv ungdomstid

Ungdom i vår bydel skal føle seg trygge og ha tilhørighet i nærmiljøet. 
Ungdomstilbudene må være tilpasset de ulike aldersgrupper også med tilbud 
til de eldste ungdommene. Det er gode tilbud i idrettslag, skolekorps, orkestre 
og andre organiserte fritidsaktiviteter. Dette er verdifulle tilbud som det er 
viktig å ta vare på. For ungdom som ikke ønsker eller har mulighet til å delta 
i de etablerte tilbudene, er det viktig å skape uformelle arenaer der ungdom 
kan møtes. Det er viktig at Ungdomsrådet har en aktiv rolle i saker som angår 
ungdom.

Det må etableres ungdomsklubber på Vestli og Høybråten.  For å sikre et godt 
kvalitativt tilbud i klubbene, må det engasjeres flere ungdomsarbeidere. 
Gode ungdomsklubber er viktige i det forebyggende arbeidet. 
Lavterskeltilbudet «Biblo» er et samarbeidsprosjekt med Stovner bibliotek der 
ungdom har et sted å være i eget lokale i biblioteket. Det er behov for å styrke 
«Biblo» med flere stillinger, øke tilbudet og utvide åpningstiden. 

Uteteamets innsats utgjør en viktig i del av det forebyggende arbeid overfor 
ungdom. Teamet gjør seg kjent med ungdom på deres egen arena, 
samarbeider med klubber og skoler. Teamet gir råd og veiledning om 
vanskelige temaer og er tilgjengelig for ungdommen. Det må påses at det er 
tilstrekkelig med ressurser til et arbeid som kan ha avgjørende betydning for 
en ungdoms fremtid.

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Etablering av fritidsklubb på Vestli og Høybråten

Lavterskeltilbud til utviklingshemmede ungdommer

Flere ungdomsarbeidere

Større lokaler til «Biblo» og Stovner bibliotek

Lavterskelungdomstiltak for hele bydelen i tett samarbeid med ung-
domsrådet
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VI BRYR OSS

Eldreomsorg som gir økt livskvalitet med gode seniortilbud, en 
hjemmetjeneste tilpasset bruker og flere korttidsplasser på sykehjem. 

Et bra sted å bli gammel 
«Eldreomsorg» gir ofte inntrykk av at alle eldre har et omsorgsbehov. De fleste 
eldre er friske og vitale mennesker som klarer seg selv og er ressurssterke 
deltakere i nærmiljøet. Bydelen får etter hvert flere eldre med annen 
kulturell bakgrunn enn norsk. Derfor må tilbudene til de eldre bli mer varierte 
og tilpasset alle aktuelle brukere. Tjenestetilbudet må være mangfoldig, 
ivareta en god eldreomsorg og bidra til en god og trygg alderdom. Målet med 
en god eldreomsorg må være å gi den enkelte mulighet til å oppleve god 
livskvalitet, mestre egen hverdag og å være i aktivitet. Alle eldre i bydel 
Stovner skal føle trygghet og være sikre på at de får hjelpen de har behov for.

Foto: Vidar Ruud
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stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Økt satsing på hjemmebaserte tjenester tilpasset brukerne

Gratis trygghetsalarm til alle som har behov for det

Heldøgns omsorgsplass og flere korttidsplasser på sykehjem for de 
som trenger det

Etablere Omsorg+ boliger 

Sørge for at frivillighetssentralene og seniorsentrene har egnede lokaler 
og gode betingelser for å kunne gi et allsidig tilbud

Ta i bruk nye teknologiske løsninger i eldreomsorgen 

Et variert seniortilbud

Respekt for kulturforskjeller i all eldreomsorg 

Vi vil at alle skal bo hjemme så lenge de ønsker. Da må det tilbys 
hjemmetjenester av høy kvalitet med riktig omsorgsnivå. Det må bli flere 
korttidsplasser på sykehjemmene slik at pårørende med hjemmeværende 
pleietrengende kan få avlastning i perioder. Det er behov for godt samarbeid 
med frivillige organisasjoner. Videre må det skapes nye boformer og nye 
arbeidsmetoder, bl.a. utvikling og bruk av velferdsteknologi. Det må etableres 
Omsorg+ boliger; et botilbud som er trygt, med mulighet for sosialt samvær og 
en aktiv tilværelse. Utformingen av fremtidens sykehjem bør i større grad ta 
hensyn til at de først og fremst er boliger og private hjem for dem som bor der. 
De eldre må selv bestemme over sin egen hverdag. 

Innsatsen overfor demente og deres pårørende må styrkes. Alle nye 
sykehjemsplasser skal tilpasses mennesker med demens. Dagtilbudet for 
demente må bygges ut og kompetansen på demenslidelser i pleie- og 
omsorgsektoren må økes.

Eldre må få mulighet til å oppleve kultur uansett om de bor hjemme eller på 
sykehjem. Det må tilrettelegges for et variert tilbud for fysisk aktivitet i 
samarbeid med eldresenter, hjemmetjeneste og frivillighetssentral. 
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Foto: Vidar Ruud



19

God helse gir livskvalitet

God helse utvikles i hjemmemiljøet og i hverdagslivet. Det er store 
helseutfordringer i vår bydel. Befolkningen har ulik bakgrunn, vaner og 
kulturer som skaper mangfold, men også utfordringer. Helse dreier seg om 
noe mer enn å spise sunt og mosjonere. Det handler også om utdannelse, 
arbeid og bolig. Forbyggende helsetiltak til befolkningen må være i samsvar 
med de folkehelseutfordringene bydelen står overfor.
Det må drives systematisk kunnskapsformidling og praktisk læring som er 
godt tilpasset de forskjellige målgruppene i bydelen. Skolehelsetjenesten må 
være lett tilgjengelig for elevene, også psykologhelsetjenesten.

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Økt satsing på helsestasjonene med tilbud til barnefamiliene 

Daglig tilgang til helsesøster i skolehelsetjenesten

Lett tilgang på psykologtjenesten i skolen og i bydelen

Samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner for å trekke 
folk med i helseforebyggende tiltak

Foto: Vidar Ruud
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kultur og frivillighet

Folkebibliotekene er en viktig forvalter av kunnskap og kultur i nærmiljøet. 
Stovner bibliotek ligger sentralt til ved Stovner senter. Biblioteket har ved siden 
av primæroppgavene også ungdomstiltak flere ganger i uken (Biblo). Det er 
behov for mer plass for å kunne gi et fullverdig tilbud. På Rommen skole er 
det et kombinert skole- og folkebibliotek som brukes daglig av skolens elever 
og beboere i nærmiljøet. Det lånes ut bøker både til bruk i skolearbeidet og til 
allmenn bruk. Begge bibliotekene samarbeider bredt og godt. Det er viktig å 
opprettholde og videreutvikle disse to tilbudene i bydelen. Selvbetjening utover 
ordinær åpningstid vil sikre befolkningen økt tilgjengelighet til bibliotekene.

Kultur er opplevelse, innsikt og forståelse. Kultur er med på å utvikle felleskap 
og sosial tilhørighet. Kulturarrangementene på Nedre Fossum gård og 
Rommen skole- og kultursenter må opprettholdes.  
Kulturskoletilbudet til barna i bydelen må bygges ut. Kulturskolen er en viktig 
inngangsport for barn til egen aktivitet og glede over kultur videre i livet. Det er 
viktig at vi støtter opp om det frivillige musikk- og kulturlivet i bydelen. Korps, 
skoleorkestre og kor må ha tilfredsstillende øvingslokaler og 
lagringsmuligheter på skoler eller andre lokaler lokalt. Det må planlegges for 
at det kan drives kulturaktiviteter når det skal bygges nye skoler i bydelen.

Idrett, kultur og frivillig innsats er «limet» i et aktivt lokalsamfunn som fremmer 
deltakelse, betyr mye for sosial tilhørighet og utvikler fellesskap og ansvar. Det 
er en god investering for bydelen å støtte økonomisk opp om dette arbeidet 
selv om det ikke er lovpålagt.

stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Større lokaler til Stovner bibliotek 

Opprettholdelse av de to folkebibliotekene på Stovner og Rommen

Opprettholdelse og videreutvikling av kulturaktiviteter 

Kulturskole for alle barn 

Gode øvingslokaler og lagringsplass for korps, orkestre og andre 
aktører i nærmiljøet

Støtte til den frivillige innsatsen som befolkningen i bydelen står for
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AKTIV OG LEVENDE BYDEL

Et løft for idrett og frivillighet – bygging av Stovner bad

Aktiv deltakelse i friluftsliv og idrettsaktiviteter, gir et godt grunnlag for god 
fysisk og psykisk helse. Bydelen har mange gode idrettsanlegg, friområder og 
lett tilgang til marka. Vi har driftige idrettslag med mange forskjellige idretter. 
Likevel trenges det flere anlegg. Særlig er det behov for en idrettshall som 
kan romme mindre idretter og som kan gi tilbud til de mange som ikke deltar i 
konkurranseidretten. Tilbud til voksne, eldre og funksjonshemmede bør 
bedres i likhet med bedre vilkår for barne- og ungdomsidretten. Særlig er 
jenter underrepresentert i den organiserte idretten. Idrettsanleggene og 
klubbhusene bør utnyttes bedre på dagtid. Mange eldre vil få muligheten til å 
mosjonere mer om det blir tilrettelagt for det.

Det er urovekkende mange av innbyggerne i bydelen som ikke er 
svømmedyktige. Selv om det er svømmeopplæring i skolen fra fjerde klasse, 
med forsterket obligatorisk opplæring for dem som fortsatt ikke kan svømme, 
er dette langt fra tilstrekkelig for å få en svømmedyktig befolkning. Aktivitet i 
vann er ofte en god terapi for å bedre funksjonsevnen og bidra til en bedre 
mestring i hverdagen. Til tross for bystyrets vedtak om et badeanlegg i 
bydelen, er dette fortsatt en viktig sak for Stovner Arbeiderparti. I bydelen 
vår er det viktig med et variert tilbud til fritidsaktiviteter for å tilrettelegge for 
utvikling av god helse og trivsel for barn og unge. Flere bydeler har etablert 
sentraler der barn og unge kan låne idrettsutstyr, særlig knyttet til vinteridrett. 
Det bør avsettes noen ressurser til å få en slik ordning på plass vår bydel. Et 
slikt tiltak kan etableres i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Bydel Stovner har varierte og gode friluftsområder som kan gjøres mer kjent 
blant folk, slik at de blir brukt av flere.
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stovner Arbeiderparti vil arbeide for:
Bygging av badeanlegget i Stovner bydel blir igangsatt i løpet av den 
kommende bystyreperiode.

At det bygges nye flerbrukshaller i tilknytning til nye og rehabiliterte 
skoler i bydelen

At det bygges en hall spesielt for mindre idretter og uorganisert aktivitet

Bedre svømmeopplæring for 12 – 18 åringer

Eget tilbud om svømming til jenter og kvinner 

Lavterskeltilbud til jenter

Tilbud om tilrettelagte idrettsaktiviteter for funksjonshemmede 

Bedre utnyttelse og vedlikehold av allerede eksisterende idrettsanlegg

Etablering av en utlånssentral av sportsutstyr 

At Liabakken og anleggene rundt Liastua holdes vedlike til idretts- og 
friluftsformål

At idrettslagene, frivillige organisasjoner og bydelen samarbeider om å 
legge til rette for flere mosjonstiltak for eldre. 

Foto: Vidar Ruud



valglokaler

Forhåndsstemmelokaler

Fra 10. august til 11. september kan alle innbyggere i Oslo forhåndsstemme.

Forhåndsstemmelokaler finnes over hele byen
for eksempel på Egertorget, Majorstuhuset, Rådhuset, Grønland Torg og Universitetet.
Alle kan forhåndstemme i samtlige forhåndsstemmelokaler

Forhåndsstemmelokalene i Bydel Stovner er på
Bydelssalen i Karl Fossums vei 30 og i Verdenshuset på Haugenstua.
Åpningstidene er 10.00-19.00 på hverdager og 10.00 -18.00 på lørdager.

Valgdagene 13. og 14. september

På valgdagene kan alle innbyggere i Oslo stemme i byens 104 valglokaler.

Valglokalene i bydel Stovner er på:

Vestli skole
Stovner skole
Stovner Videregående skole
Stig skole
Folkvang – Høybråten

Åpningstidene er: 
Søndag 13. september – kl. 13.00-18.00
Mandag 14. september – kl. 09.00-21.00

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

OSLO ARBEIDERPARTI


