
Vi har facebook, twitter og 

Instagram! 

@vre_r 

Rødt Øvre Eiker    

Vi kjemper for et 

samfunn med små 

forskjeller  

1. Kandidat  

Lisa Susanne Wilberg

(29) er født og 

oppvokst på  

Steinberg, men gikk 

ungdomsskolen i 

Vestfossen. Etter noen år i Vestfold 

flyttet hun tilbake og stiftet familie I 

Vestfossen. Jobber i dag som personlig 

assistent og fritidskontakt gjennom 

kommunen. Er opptatt av  

familie– og skolepolitikk, et sterkt 

velferdsystem som bør innkludere tann-

helse, og integrering. 

 

2. Kandidat 

Loke Borgersen (56), gift 

og bussjåfør. Innflytter fra 

Drammen i -91. Og med 

åra blitt Eikværing og glad 

i bygda. For en rettferdig, 

alternativ boligpolitikk og god helhetlig 

velferd. Stor omtanke for ungdom og 

psykisk helse. Bussjåfør, som ser 

viktigheten av større satsing på kollek-

tivt i kommunen. Vil jobbe for at bygda 

skal være for alle, et godt sted å vokse 

opp i, med god integrering. Uansett 

inntekt og bakgrunn  

Våre toppkanditater 

Øvre Eiker 

Øvre Eiker 



Vi i Rødt ønsker a  ha  

et Øvre Eiker hvor  

forskjellene blir mindre!  

 

Barn som vokser opp i  

fattige familier skal ha like 

muligheter som andre.   

Vi vil ha en mer rettferdig 

boligpolitikk sa  ingen blir 

sittende utenfor. Vi trenger 

nye løsninger for familie 

og kommunale boliger. 

Leksefri hverdag, men med 

økt fokus pa  lesetrening vil 

gi familier mer tid  

sammen. 

 

 

Vår politikk 

Uansett hvor i kommunen 

du bor sa  bør du ha 

mulighet til a  komme deg 

dit du skal, ba de i 

hverdager og i helgene, sa  

et mer solid busstilbud er 

nødvendig. 

Vi ønsker a  sikre  

kommunen va r ved a  ikke 

privatisere mer, sørge for 

en profittfri velferd. 

Vi vil at alle som bor her 

skal ha rett pa  trygge 

kontrakter og  

arbeidsvilka r. Det betyr at 

det bør være slutt pa  

ufrivillig deltid og  

midlertidige kontrakter.   

 

Bli med i kampen 

mot forskjells-Norge, 

bli medlem i dag! 

 

Meld deg inn pa  

rødt.no 


