10 grunner til
å stemme
Rødt vil at du skal få være med å bestemme mellom
valgene også. Innbyggerne må komme foran
utbyggere. Vi arbeider for at Nesodden skal bestå
som egen kommune.

Rødts kumulerte:

Rødt vil kjempe for vern av skog, vann og biologisk
mangfold og verne grønne lunger i bebodde strøk. Vi
er mot all privatisering av strandlinjen.
Rødt tar fagbevegelsens krav på alvor. Kommunen
skal satse på egne ansatte og vi vil stoppe bruken
av vikarbyråer og innleie. Det skal være likelønn
mellom kjønnene. Ufrivillig deltid må fjernes.
Rødt arbeider for en helse- og omsorgstjeneste med
kompetanse og kvalitet og som har kapasitet til å
møte de voksende utfordringene. Kommunal drift
av omsorgsboliger og nytt kommunalt sykehjem på
Fagerstrand, ikke anbud. Døgnlegevakt tilbake til
Nesodden.
Rødt arbeider for å øke antallet lærere i forhold
til elever i skolen, bedre bemanningsnormer i
barnehagene og at skolene skal rustes opp til
forsvarlig teknisk standard. Kapasiteten må
utvides på Myklerud og nordre Nesodden må få ny
barneskole.

Kjellaug Myhre

Christine Tetlie

Rødt arbeider for å rydde opp i gamle synder. Vi vil
ha en kommunal offensiv for utbygging av gangog sykkelveier. Vi vil at kommunen tar ansvar for
brøyting og lys i velveier.
Rødt arbeider for bygder hvor du kan leve hele liv.
Hvor du har både boliger, arbeidsplasser, butikker
sosiale møtepunkter og velferdstjenester som
legekontor osv. På Nesodden må vi prioritere å
regulere tomter til næring. Vi trenger arbeidsplasser.
Efthimios Karantonis

Rødt vil jobbe for en kommunal sosial boligbygging
utenfor markedet, til beste for unge og
lavinntektsgrupper.
Rødt vil at kommunen skal spille en aktiv rolle i
utviklingen av kulturlivet. Kommunalt fond til støtte
for kunst- og kulturtiltak i kommunen som kan
søkes på årlig. Opprustning av scenene vi har.
Rødt er et solidaritetsparti. Vi sier nei til norsk
krigføring. Vi slåss mot rasisme. Vi støtter
kvinnekamp og kampen mot økt fattigdom i Norge.
Vi støtter undertryktes kamper i hele verden.

Geir Christensen

Handlingene teller
Valget handler ikke om fagre løfter og runde
formuleringer. Det er hva partiene faktisk foreslår
og stemmer for som teller. Det handler om
troverdighet.
Rødt har foreslått og fått flertall for bl.a.:
• Ingen økning i antall barn pr. voksen i
barnehagene.
• Åpning av ny avdeling på Nesoddtunet.
• Krav til tariffavtaler for kommunens leverandører.
• Kommunal boikott av israelske varer så lenge
okkupasjonen fortsetter.
Rødt har foreslått, stemt for og vil fortsette å
arbeide for bl.a:
• Lovfestet markavern.
• Plan for å bevare biologisk mangfold.
• Større åpenhet og sterkere brukermedvirkning.
•Rett for innbyggerne til å overprøve
kommunestyret gjennom folkeavstemning.
• Graderte satser i barnehager og SFO.
• At kommunen skal brøyte velveier og holde gatelys
i orden som tidligere.
• Bygging av nytt sykehjem/omsorgsboliger på
Fagerstrand inn i budsjettet.
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