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Østensjø - en levende bydel
Vi er stolte over hva det røde flertallet i bydelen har fått til de siste fire
årene. Nå ønsker vi din tillit slik at vi kan fortsette jobben med å forbedre
hverdagen og tjenestene for nærmere 50 000 østensjøbeboere.
Vi vil fortsette det viktige arbeidet med å forbedre tjenestene innenfor
barnevern og eldreomsorg. Vi vil heve kvaliteten ytterligere i barnehagene,
utjevne sosiale forskjeller og gjøre bydelen vår til et enda bedre sted å bo.
Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskap er viktig. Det er da vi får til mest, både
i arbeidsliv, skole og fritid. Vi vil ha en bydel som gir folk frihet og mulighet til
å leve gode liv der de bor. En mangfoldig bydel som ønsker deg velkommen
enten du har vokst opp her eller nettopp har flyttet hit
Vi er opptatt av å skape verdier, legge til rette for næringsvirksomhet, og satse
på kultur, frivillighet og gode tjenester, slik at vi kan dele godene mellom alle
bydelens innbyggere. Vi vil utnytte bydelens ressurser til det beste for
fellesskapet, samtidig som vi tar vare på miljøet og våre flotte naturområder.
Vi lover deg at vi vil fortsette å styre bydelen på en ansvarlig og framtidsrettet
måte. Og gjøre det vi kan for at byråd og bystyre tar hensyn til vår bydel når
de fatter vedtak som angår oss.
Bydel Østensjø har, i likhet med andre bydeler i Oslo de siste fire årene, hatt
trang økonomi. Til tross for det, har vi klart å opprettholde en rekke
tjenestetilbud som for eksempel fritidsklubbene våre.
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østensjø skal være:
En god bydel å vokse opp i
En grønn kulturbydel med muligheter for alle
En god bydel å bli gammel i
En bydel med gode og tilgjengelige fellestjenester
En trygg bydel
En god bydel å jobbe i

vi skal jobbe spesielt for:
Frukt og grønt til skolene
Gratis trygghetsalarm
Mer penger til frivillighet

kandidater østensjø arbeiderparti:
1. Kristin Sandaker

11. Fredrik Englestad Gullerud

2. Bjørn Strøm

12. Maria-Christina Sæther

3. Liv Thorstensen

13. Roy C. T. Belseth

4. Syed Misam Hussain

14. Thuva Livsdatter Øverås

5. Maria Bergram Aas

15. Peder Havrøy

6. Roger Storslett

16. Pia Erikstad

7. Dagny Gärtner Hovig

17. Erling O. Turtum

8. Nina Hovda Johannesen

18. Khilat Islam Chaudhry

9. Roar Gravdahl

19. Lasse Kristiansen

10. Heidi Gulbrandsen Smerud
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Raymond Johansen

Kristin Sandaker

- Byrådslederkandidat

- BU-lederkandidat
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Trygg, god og omsorgsfull oppvekst i Østensjø
En god barndom varer livet ut. Østensjø Arbeiderparti skal på vegne av spede
barnestemmer, heve våre voksenstemmer. Vi skal fortsette å sette barnas
interesser høyt når vi prioriterer innenfor knappe bydelsbudsjetter.
Et barn som starter livet i Østensjø skal bli møtt av helsestasjoner som yter
omsorg og oppfølging til både barn og foreldre. Helsestasjonene skal gjennomføre de kontroller de er pålagte, og skal evne å fange opp barn som utsettes for omsorgssvikt. Fireårskontrollene skal gjennomføres. Kontakten med
bydelens barnehager skal være tett.
En god svangerskapsomsorg er viktig for den gravide og for en god start på
livet for barnet. Det er viktig for Østensjø Arbeiderparti å sørge for en god
jordmortjeneste ved bydelens helsestasjoner.
Vi ønsker nye barnefamilier hjertelig velkommen til Østensjø, og da må vi
sørge for at det er tilgjengelige barnehageplasser til dem. Til tross for at det er
bygget mange barnehageplasser i perioden, trenger vi flere.
Østensjø Arbeiderparti vil at disse i all hovedsak skal bygges i kommunal regi.
Det skal settes inn vikarer ved sykdom, og bemanningsnormen (én voksen
på tre småbarn/én voksen på seks store barn) skal følges. Vi ønsker å styrke
kvaliteten i barnehagen ved å øke pedagogtettheten.
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Bydelens skoler skal være trygge og gode læringsarenaer for ungene våre. Vi
vil kjempe for mobbefrie skoler. Det skal være åpenhet rundt mobbing, som
det store samfunnsproblemet det er. Bydelen vil samarbeide tett med bydelens skoler for å forebygge mobbing og styrke inkludering i skolene våre.
Våre representanter i miljøutvalg, driftsstyrer og foreldreutvalg skal jobbe for at
skolene prioriterer innsatsen for mobbefrie skoler. Vi vil kjempe for inkludering
på alle arenaer. Rasisme aksepterer vi ikke. Ansvaret hviler på hver og en av
oss, også på Østensjøs folkevalgte. Alle skal med.
Vi er stolt over at Østensjø bydel har en god skolehelsetjeneste, som vi ønsker
å styrke. Vi ønsker at bydelens skoler skal ha helsesøstre tilstede flere timer
enn i dag. Det er særlig barn og ungdom som sliter psykisk som trenger et
lavterkseltilbud tilgjengelig der de tilbringer hverdagen sin.
Østensjø Arbeiderparti vil fortsette å kjempe for trygge skoleveier i neste
periode. Omreguleringer som gir barna en trafikkfarlig skolevei vil vi kjempe
mot. Vi vil bruke Østensjø bydel sin trafikkplan som ett av flere verktøy i
kampen for trygge skoleveier.
De fleste av de yngste elevene går på aktivitetsskolen. Aktivitetstilbudene
ved AKS skal være gratis. Vi aksepterer ikke at lommeboka til foreldrene skal
bestemme hvorvidt et barn får delta eller ei. Vi er stolte over å ha bevart alle
fritidsklubbene i bydelen i løpet av de siste åtte årene hvor vi har hatt politisk
flertall. Heller ingen av bydelens fritidsklubber skal legges ned neste periode.
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Østensjø arbeiderparti vil:
Styrke helsestasjonene
Arbeide for at det bygges flere barnehager
At det innføres en ordning med gratis frukt og grønt til skolebarna
Fortsatt kjempe for en tryggere skolevei
Øke tilstedeværelse av helsesøstre og skolepsykologer i skolen
Gi gratis kurstilbud på aktivitetsskolene
Innføre gratis frukt og grønt på bydelens grunnskoler. Vi mener det er
mye god læring i god frukt!
Oppfordre bydelens skoler til å opprette flere tilbud, som idrettsklasser
med utvidet leksehjelp
At bydel Østensjø skal ta inn lærlinger i aktuelle fag som barne- og
ungdomsarbeid, kontorfag og helsearbeid
At ingen fritidsklubber skal legges ned
At Østensjø ungdomsråd skal ha reel innflytelse – og forvalte eget
budsjett

Østensjø arbeiderparti skal:
Opprettholde det tette og gode forebyggende samarbeidet med
Manglerud politistasjon
Gjennom SALTO (Sammen gjør vi Oslo tryggere-samarbeidet)
kartlegge hvilke utfordringer bydelen står overfor med hensyn til
rekruttering og støtte til ekstremistisk tankegods og foreslå nødvendige
målrettede tiltak
Sørge for at bydelen fortsatt har utekontakter
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Sosial trygghet og god omsorg
Vi skal beholde og styrke tilbudet om trygghetsavtaler som er innført i
bydelen. Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp og støtte de har
behov for til rett tid. Brukerne skal selv være med å definere innholdet i trygghetsavtalen, som for eksempel kan dreie seg om telefonsamtale, besøk eller
trygghetsalarm.
Bydel Østensjø har en handlingsplan mot rus. Den skal følges opp i årene
som kommer. Det er særlig viktig å fange opp barn som lever i familier med
rusavhengighet, og sette inn tiltak som bedrer disse barnas livssituasjon.
Rusavhengige skal sikres tilbud om avrusing og behandling, og samtidig
trygge bo- og helsetilbud.
Vi vil at bydelen skal fortsatt ha et aktivt og faglig sterkt barnevern. Derfor vil
Østensjø Arbeiderparti så langt det er økonomisk, praktisk mulig og
barnevernfaglig forsvarlig, arbeide for at det benyttes offentlige
barneverntilbud.
Bydelen skal forebygge rusbruk blant unge. Vi vil at bydelen skal øke bruken
av tiltaket individuell plan, for å sikre medvirkning, kontinuitet og samordning
av hjelpetiltakene. Stadig flere bor hjemme mens de er under behandling. Da
må bydelen være med og sikre en stabil boligsituasjon og god samhandling
med omgivelser og nærmiljø
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Det er også viktig at det finnes rusfrie arenaer både for barn og voksne.
Vi er kritiske til en utvikling vi ser i mange byer, der stadig flere aktører, som
bibliotek og kinoer, får skjenkebevilling. Det er spesielt viktig at barn og unge
skal kunne delta på kultur- og idrettsarrangementer uten at det er alkoholsalg
der.
Østensjø Arbeiderparti vil at TT-tjenesten skal være en velfungerende
transportordning som bidrar til deltakelse. Bydel Østensjø skal legge tilrette for
et aktivt liv og skal derfor gi tilleggsreiser til brukere som har behov for dette.
Særlig gjelder dette brukere over 67 år, som har opplevd et kutt i antall turer
på grunn av alder, uten at de hadde tenkt å være mindre aktive.
Østensjø Arbeiderparti vil ha en bedre koordinering av tilbudet til mennesker
med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Gode bo- og aktivitetstilbud skal sikres
og videreutvikles. Kontinuitet i bemanningen er viktig. Arbeidet med dette skal
intensiveres. Vi ønsker at alle utviklingshemmede skal ha tilbud om
dagsenterplass, enten i regi av bydelen eller en plass som bydelen kjøper et
annet sted i byen.
Trygghet, kontinuitet og brukernes/pårørendes ønsker skal avgjøre hvilket
tilbud den enkelte skal ha. Særlige behandlingsbehov skal fortsatt ivaretas.
Ungdom med funksjonsnedsettelse skal tilbys traineeplasser eller sommerjobb
i bydelen.
Frivilligsentralene i bydelen skal blant annet tilby besøksvenn, turvenn, følgetjeneste, hjelp til enkle praktiske oppgaver og mer. Østensjø Arbeiderparti vil
sikre gode rammebetingelser for sentralene, og være med på en kampanje for
å styrke rekrutteringen av frivillige.
Sammen med NAV Østensjø skal bydelen legge tilrette for at flest mulig skal
få muligheten til å bli selvhjulpne ved å komme helt eller delvis i arbeid. Målet
er at alle skal møtes av med respekt og realistiske krav. I de tilfeller der ulike
kvalifiseringstiltak eller språkopplæring forutsetter aktiviteter og deltakelse
som krever hjelp med tilsyn med egne barn, skal bydelen sørge for det.
Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for eldre og funksjonshemmende. Vi vil
derfor satse på økt bruk av velferdsteknologi i private boliger og i kommunale
institusjoner og omsorgsboliger. Bydelen skal bygge opp en god kompetanse
i slik teknologi slik at den kan tilby råd og veiledning til dem som ønsker å
anskaffe slikt utstyr i eget hjem.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
At det skal bli mer lokalt ettersyn av gatelys i bydelen
At gang og sykkelveier skal ha høy kvalitet og blir mer tilgjengelig
Ha gratis trygghetsalarm til alle som har krav på det
Styrke TT-tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved å
legge tilrette for et aktivt liv og skal derfor gi tilleggsreiser til brukere
som har behov for dette
Ved nyansettelser i bydelen skal det vurderes om personer med
nedsatt funksjonsevne kan tilsettes, etter gjeldende regler og
bestemmelser
Følge opp bydelens egen frivillighetsplan
Gi mer penger til frivillighet
Oppfylle bydelens handlingsplan mot vold i nære relasjoner
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God helse er viktig for alle
Alle har ansvar for egen helse, men fellesskapet har ansvar for alles helse.
For Østensjø Arbeiderparti er folkehelsearbeidet fundamentet i helsepolitikken.
Samhandlingsreformen gir kommunen og bydelen et større ansvar for
helsetjenestetilbudet. Vi trenger derfor et godt tverrfaglig arbeid innad i
bydelen, mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er
også behov for et helhetlig arbeid knyttet til livsstilssykdommer, rus og psykisk
helse.
Barn i dag er mindre aktive enn før, noe som kan føre til dårligere helse.
Østensjø Arbeiderparti vil at barn skal være mer fysisk aktive. Dette kan skje
gjennom samarbeid mellom helsetjenesten, barnehage, skole, Aktivitetsskolen
og lokale idrettslag i bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil sørge for at det finnes
utstyr tilgjengelig som skoler, barnehager, Aktivitetsskoler og idrettslag kan
låne. Fysisk aktivitet forebygger helseplager.
Det er nødvendig å sikre flere attraktive steder hvor idrett og aktivitet kan
drives. Østensjø Arbeiderparti vil jobbe for at større prosjekter i bydel Østensjø
blir prioritert når midler til anlegg, haller og baner blir fordelt av Oslo
kommune. Sammen med idretten vil vi sette opp prioritert rekkefølge på
investeringer blant bydelens egne prosjekter.
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Byens befolkning vokser og presset på eksisterende anlegg er stort. I tillegg
til prosjekter som utvider kapasiteten, er det nødvendig å oppgradere arenaer
som i dag er nedslitt. Østensjø Arbeiderparti vil opprettholde
svømmeanleggene i bydelen og fortsette kampen for rehabilitering av
Manglerud Bad og Skullerud skiarena.
Tidlig innsats og forebyggende helsetiltak er viktig, slik at ikke helseproblemer
vokser seg store. God helse utvikles i folks hverdagsliv. Bydel Østensjø skal
hele tiden søke å forebygge helseproblemer gjennom tiltak på tvers av fagfelt
i bydelen. Østensjø Arbeiderparti er fornøyd med at Østensjø bydel har ansatt
en folkehelsekoordinator.
Østensjø bydel skal være gode på gi helsehjelp. En god måte å nå ut til
innbyggerne vil være bruk av helsekoordinatorer. Vi ser også behov for en
helsekoordinator som bistår alvorlig syke.

Østensjø Arbeiderparti vil:
At bydelen i samarbeid med sykehusene skal tilby den lovpålagte
rehabiliteringen og/eller opptreningen til utskrevne pasienter
At eldre, funksjonshemmede og syke skal få tilbud om opptrening
Bydelens tilbud skal være lett tilgjengelig
Prioritere sunn kost i de tiltakene bydelen driver, for eksempel,
i barnehager, på ungdomsklubber, på dagsentrene og eldresentrene
Sikre et godt tilbud innen fysioterapi og ergoterapi
Arbeide for at bydelen får en helsekoordinator for alvorlig syke, som
blant annet barnefamilier med alvorlig syk forelder skal kunne
henvende seg til
Ha bedre tilgang til psykologhjelp. Vi ønsker at psykologer skal være en
del av kommunehelsetjenesten og skolehelsetjenesten
Styrke kreftsykepleietilbudet i bydelen
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Kultur- og miljøbydelen Østensjø
Kreative og skapende krefter gjør Oslo til en spennende kulturby. Vi skal ha
tilgang til kulturtilbud uavhengig av sosial bakgrunn og etnisitet. Østensjø
er kjent som Oslos kulturbydel, og er et resultat av samspillet mellom lokale
kulturtiltak og politiske prioriteringer. Bydelen har et rikt lags- og foreningsliv.
Kor, korps, historielag, naturorganisasjoner og mange andre er med på å gjøre
bydelen til et levende, inkluderende og kreativt lokalsamfunn.
Vi vil videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner og legge til rette
for frivillig aktivitet blant annet gjennom fortsatt støtte til kultur- og
miljøaktiviteter, samt videreføring av prosjektet Kulturbydel Østensjø.
Østensjø Arbeiderparti vil fortsatt støtte et aktivt kulturutvalg.
Vi vil videreutvikle ordningen med tilgjengelig utstyr i bydelen.
Vi vil i samarbeid med idretten, sikre en ordning, der deltakelse er uavhengig
av privat økonomi. Vi vil også kjempe for at idrettsanlegg i bydelen
oppgraderes som f.eks Manglerudhallen, og for at barne- og
ungdomsaktiviteter skal ha gratis tilgang til skolene.
Bibliotekene er viktige arenaer for kunnskapstilegnelse og sosial mobilitet - og
dermed ressurser for demokrati og medbestemmelse. Vi vil videreutvikle det
gode samarbeidet mellom bydelen og biblioteksfilialene på Bøler og Oppsal,
og se på muligheten for gjenopprette filial på Manglerud. Arbeiderpartiet vil
sikre alle som bor i byen tilgang til litteratur, internett og ulike typer kulturtilbud
uavhengig av inntekt.
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Østensjø Arbeiderparti vil ta initiativ til å få utarbeidet en kulturplan for bydel
Østensjø. Planen skal, i tillegg til å bringe videre satsingen på Kulturbydel
Østensjø, også bringe fram nye ideer som vil gi bydelen flere og bedre
kulturopplevelser. Mange språk og identiteter er en ressurs for bydelen.
Vi vil legge til rette for tiltak som bidrar til kulturell utveksling og mangfold.
Østensjø Arbeiderparti vil styrke den flerkulturelle kompetansen blant bydelens
ansatte.
Østensjøvannet er bydelens perle. Østensjø Arbeiderparti vil bevare, verne og
sikre vannet. Dette skal balanseres opp mot bruk av området. Vi skal videre
arbeide for omlegging av stier og at vi får bekkene tilbake, ved å åpne
bekkedrag. Boligbygging rundt bekkedragene bør begrenses. Vi vil at
forurensning av Østensjøvannet skal stoppes og jobbe for fjerning av
oljetanker i Østensjøvannets nedslagsfelt.
En stor del av bydelen vår ligger ved Ringveien og Europaveien. Bydelen har
en trafikktetthet og støy- og forurensningsnivå som flere steder langt
overstiger anbefalte grenser. Østensjø Arbeiderparti vil derfor jobbe for snarlig
utbygging av Manglerudtunnelen. Vi vil fortsatt presse på for at dette
prosjektet prioriteres i utbyggingssamarbeidet mellom Oslo, Akershus og
staten. Vi vil også jobbe for at veien mellom Skulleruddumpa og Abildsø blir
lagt under lokk. Østensjø Arbeiderparti vil dessuten bruke Oslo kommunes nye
sykkelstrategi til å få på plass tiltak som øke sykkelandelen både på jobb og
fritid.
Nye boliger i bydelen bør ikke bygges i områder med sterk forurensning og
støy. Vi ønsker å ivareta områdenes særpreg når det bygges nytt. Nærmiljø
og trafikksikkerhet for barn skal være hovedprioritet iforbindelse med bolig- og
næringsutvikling i bydelen. Østensjø Arbeiderparti vil videre jobbe etter
bydelens egen trafikkplan.
Østensjø Arbeiderparti skal jobbe for å gjøre bydelen vår grønnere. Vi vil
derfor prioritere friluftsliv, oppgraderinger av grøntarealer og turveier i bydelen.
Vi vil fortsatt stimulere til flere grønne prosjekter gjennom ordningen Grønne
midler.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
Stimulere til at idrettslag rekrutterer og aktiviserer nye grupper
Jobbe for at det blir flere skøytebaner i bydelen på vinterstid
At svømmeopplæringen i skolen styrkes
Jobbe for rehabilitering eller nybygging av Manglerud Bad
Støtte opp om lokale teatergrupper og kulturgrupper, særlig av og for
barn og unge
Arbeide for en utvidelse av musikk- og kulturskoletilbudet i bydelen vår
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Et kraftig løft for eldreomsorgen
Østensjø Arbeiderparti skal fortsette å føre en eldrepolitikk som bidrar til en
aktiv og verdig alderdom. Vi skal arbeide for at alle kan bo godt hjemme så
lenge som mulig, og at de som har behov for sykehjemsplass skal få det.
Terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo er blitt for høy. Vi vil snu denne
utviklingen.
Eldre som ikke lenger klarer seg på egen hånd skal være trygge på å få
den hjelpen de har behov for. Gjennom de siste 18 årene har det borgerlige
byrådet stadig gjort det vanskeligere for bydelene å tilby en god eldreomsorg.
Tilbudet til eldre og hjelpetrengende har blitt redusert gjennom stadige
budsjettkutt, noe som har rammet de lokale velferdstjeneste i bydelen.
Erfaring viser at konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester ikke
nødvendigvis gir bedre kvalitet eller økt bemanning. Rekruttering av
kompetente og motiverte medarbeidere gir en god eldreomsorg. Anstendige
lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår bidrar også til dette. Sammen med brukere,
deres pårørende og de ansatte skal vi styrke kvaliteten i eldreomsorgen.
Vi vil fjerne stoppeklokkeomsorgen. Østensjø Arbeiderparti vil at eldre og
hjelpetrengende skal få den hjemmehjelp og hjemmesykepleie de trenger.
Brukerne skal få innflytelse på hvordan hjelpen skal utføres, og bydelen skal
sikre at det i minst mulig grad kommer mange ulike hjelpere. Det skal være
en reell medbestemmelse for de eldre, for hvordan omsorgstjenester i bydelen utøves. I tillegg skal vi innføre gratis trygghetsalarmer og øke tilgangen til
ringetilsyn.
Hjemmetjenestene skal utføres slik at det blir tid og rom for å være
medmenneske. Brukere av hjemmetjenester ønsker å være mest mulig
selvhjulpne. Derfor ønsker vi å styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering i
Østensjø.
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Det er den enkeltes behov som skal være førende og prioritert. Bydelen må
tilføres tilstrekkelige midler for å oppfylle dette. Korttidsplasser må ikke brukes
som erstatning for varig plass, men som reelle avlastnings- og
opptreningsopphold. Det må satses videre på plasser som kan fungere som
gode mellomstasjoner mellom sykehus og hjem.
Dagsentrene er et viktig tilbud til hjemmeboende eldre med behov for et
dagtilbud og til deres pårørende. Aktivisering og sosial kontakt øker
livskvaliteten for eldre. Vi vil bedre dagaktivitetstilbudet til demente personer.
Østensjø Arbeiderparti vil gi flere eldre i bydelen et tilbud om omsorgsbolig.
De bør inneholde ulike grader av tjenester og pleie, avhengig av hjelpebehov.
Omsorgsbolig kan være en god løsning dersom en ikke er så syk at det er
behov for plass på sykehjem, samtidig som det gir en tryggere tilværelse enn
å bo hjemme.
Gode treffsentra virker forebyggende og skaper trivsel. Vi vil sikre sentrenes
rammevilkår slik at aktivitetsnivået opprettholdes. Gode transporttilbud skal
sørge for at treffsentrene er tilgjengelige for alle sentrene. Vi ønsker også å
opprette frisklivssentraler og lærings- og mestringssentra i tilknytning til
treffsentra i bydelen. Vi vil installere internett i alle treffsentra i Østensjø.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
Sikre hjemmetjenester til dem som trenger det
Senke terskelen for å få sykehjemsplass
Sikre dagsenterplasser med god kvalitet
Gi flere eldre i bydelen et tilbud om omsorgsbolig
Styrke treffsentra i bydelen
Innføre gratis trygghetsalarm
Sikre tilgjengelige parkeringsplasser for hjemmetjenesten når de er ute
på oppdrag
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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 Østensjø er på

Bryn Senter og Bøler Senter.
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 Østensjø er på:
Godlia skole
Trasop skole
Oppsal skole
Skullerud skole
Østensjø skole
Manglerud skole
Høyenhall skole
Abildsø skole
Ulsrud Videregående skole
Åpningstidene er:
Søndag 13. september – kl. 13.00-18.00
Mandag 14. september – kl. 09.00-21.00
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