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Østensjø: En varm,
inkluderende og grønn
bydel med plass til alle!
Fellesskap er viktig. Det er da vi får til mest, både i arbeidslivet,
på skolen og i fritida. Vi ønsker en bydel som gir folk frihet og
mulighet til å leve gode liv. Bydelen skal være mangfoldig og
inkluderende. Den skal ønske deg velkommen enten du har
vokst opp her eller nettopp har flyttet hit.
Vi er stolte over hva Østensjø Arbeiderparti har fått til med det
rødgrønne flertallet i bydelen. Nå ber vi om din tillit slik at vi kan
lykkes i å forbedre hverdagen for over 50 000 østensjøbeboere
også i neste periode. Et rødgrønt flertall i bystyret har dessuten
gitt byen og bydelen muligheter for økt satsing på skole,
barnehage, eldreomsorg og miljø. Det er klart vi er stolte over
at Oslo er utnevnt til europeisk miljøhovedstad i 2019!
I neste periode vil vi styrke kvaliteten i barnehagene,
i barnevernet og i eldreomsorgen. Det vokser barn opp i fattige
familier i våre nabolag. Vi fører derfor en politikk som tar sikte
på å utjevne sosiale forskjeller. Vi vil legge til rette for
næringsvirksomhet som gir grunnlag for gode arbeidsplasser.
Vi skal satse på kulturtiltak og støtte det flotte frivillige arbeidet
som gjøres i Østensjø. Vi vil utnytte bydelens ressurser til det
beste for fellesskapet, samtidig som vi tar vare på miljøet og
våre naturområder. Vi vil sette bydelens ansatte i stand til å
samskape og lage gode «team» rundt mennesker som trenger
det. Vi vil jobbe for å fjerne uønsket deltid blant bydelens
ansatte.
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Trygg og omsorgsfull oppvekst
En god barndom varer livet ut. En god svangerskapsomsorg er
viktig for den gravide og for en god start på livet for barnet. Da er
det viktig med en god jordmortjeneste ved bydelens
helsestasjoner.
Barn og foreldre skal bli møtt av helsestasjoner som yter omsorg og
oppfølging. De skal fange opp barn som utsettes for omsorgssvikt.
Fireårskontrollene skal gjennomføres. Kontakten mellom
helsestasjonen og bydelens barnehager skal være tett. Vi vil
oppmuntre og legge til rette for at helsestasjonene, gjennom
barselgruppene, oppretter gode kontaktnettverk for foreldrene.
Barn i bydel Østensjø som er utsatt for omsorgssvikt, vold eller
overgrep skal raskt få hjelp av et profesjonelt og tilgjengelig
hjelpeapparat. Bydelen skal arbeide videre for et stabilt,
kompetent og faglig sterkt barnevern. Ved kjøp av
barneverntjenester utenfor de tilbud det offentlige gir, skal bydelen
prioritere tjenester som drives av ideelle aktører.
Vi ønsker nye barnefamilier velkommen til Østensjø! Vi er stolte over
at det rødgrønne byrådet med Arbeiderpartiet i spissen har innført
to barnehageopptak i året og at det er oppnådd full
barnehagedekning i bydel Østensjø.
Østensjø Arbeiderparti vil at barnehagene i hovedsak skal drives i
kommunal regi eller i regi av ideelle organisasjoner.
Det skal settes inn vikarer ved sykdom, og bemanningsnormen for
Oslo (én voksen på tre småbarn/én voksen på seks store barn) skal
følges. Kvaliteten i barnehagene skal styrkes ytterligere.
Bydel Østensjø vil videreføre tilbudet om gratis kjernetid til alle
aldersgrupper i bydelens barnehager også neste periode. Vi
gleder oss over at Arbeiderpartiet vil innføre gratis kjernetid for alle
for alle ettåringer i hele byen.
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Tilgjengelig skolehelsetjeneste
Vi ønsker at bydelens skoler skal ha helsesykepleier til stede til
faste tider og flere timer enn i dag. Det er særlig barn og ungdom
som sliter psykisk som trenger et lavterskeltilbud lett tilgjengelig
der de tilbringer hverdagen sin.
Vi vil gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig gjennom nye
former for kommunikasjon.

Skolemat er god helse-, skoleog fordelingspolitikk
Det er et mål for Arbeiderpartiet at alle elever i grunnskolene i Oslo
skal tilbys et enkelt skolemåltid. Vi vil starte innføringen av dette i
2019-2023.

Østensjø Arbeiderparti vil:
•

at det fortsatt gis tilbud om gratis frukt og grønt til
skolebarna ved skolene som ønsker denne ordningen.
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En trygg bydel
Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for gode og trygge nærmiljøer.
Politiske beslutninger skal styrke tilhørighet og nærhet til egen
bydel. Vi vil bekjempe utenforskap. Vi skal bidra positivt inn i den
lokale kampen vi fortsetter å føre mot ekstremisme, rasisme og
fremmedfrykt. Bydelens tjenestesteder skal fortsatt være
sertifiserte som rasismefrie soner.
Bydelens skoler skal være trygge og gode læringsarenaer for barna
våre. Vi arbeider for mobbefrie skoler. Det skal være åpenhet rundt
mobbing. Bydelen vil samarbeide tett med bydelens skoler for å
forebygge mobbing og styrke inkludering i skolene våre.
Våre representanter i driftsstyrene vil påse at skolene prioriterer
innsatsen for mobbefrie skoler høyt.
Det har vært en økning i ungdomskriminaliteten. Bydel Østensjø
skal videreføre og om nødvendig styrke samarbeidet med politiet
ved Manglerud politistasjon. Bydel Østensjø skal engasjere seg
aktivt mot gjengkriminalitet. Ungdom må få en rask reaksjon på
lovbrudd, og de og deres familier må få tett oppfølging.
Vi vil sikre og forsterke driften ved utekontakten.

Østensjø Arbeiderparti vil:
•

styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

•

sikre en godt bemannet utekontakttjeneste.

•

at bydelen tar inn lærlinger ved sine tjenestesteder.

•

sikre og arbeide for å utvide bydelens tilbud om
sommerjobb for ungdom gjennom samarbeid med
lokalt næringsliv.
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Trygghet og god omsorg
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. Vi ønsker at alle utviklingshemmede som
ikke er i arbeid skal ha tilbud om dagsenterplass, enten i regi av
bydelen eller en plass som bydelen kjøper et annet sted i byen.
Vi skal styrke tilbudet om trygghetsavtaler som er innført i
bydelen. Brukerne skal selv være med å definere innholdet i
trygghetsavtalen.
Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for eldre og
funksjonshemmede. Vi vil derfor satse på økt bruk av
velferdsteknologi i private boliger og i kommunale institusjoner
og omsorgsboliger. Bydelen skal bygge opp kompetanse i slik
teknologi slik at den kan tilby råd og veiledning til dem som
ønsker å anskaffe slikt utstyr i eget hjem.
Ved implementering av ny velferdsteknologi skal det være et mål
om tilgjengelighet for alle brukere som kan ha nytte av den,
uavhengig av økonomisk evne og teknologisk kompetanse,
som for eksempel trygghetsalarm.
Østensjø Arbeiderparti vil at TT-tjenesten skal være en
velfungerende transportordning. Bydel Østensjø skal legge til
rette for et aktivt liv og skal derfor gi tilleggsreiser til brukere
over 67 år, som har opplevd et kutt i antall turer på grunn av
alder. Østensjø Arbeiderparti vil ha en god koordinering av
bydelens tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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 med
mer. Østensjø Arbeiderparti vil sikre gode rammebetingelser for
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sentralene. Vi vil være med på en kampanje for å rekruttere
flere frivillige.
Bydelens handlingsplan mot rus skal følges opp. Det er særlig
viktig å fange opp barn som lever i familier med rusavhengighet
og sette inn tiltak som bedrer barnas livssituasjon.
Rusavhengige skal sikres tilbud om avrusning og behandling og
samtidig trygge bo- og helsetilbud.
Bydelen skal forebygge rusmisbruk blant unge. Bydelen skal
øke bruken av tiltaket ‘individuell plan’, som sikrer medvirkning,
kontinuitet og samordning av hjelpetiltakene.
Det er også viktig at det finnes rusfrie arenaer både for barn og
voksne.
Sammen med NAV Østensjø skal bydelen legge til rette 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 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.

Østensjø Arbeiderparti vil:
•

styrke TT-tilbudet til personer over 67 år.

•

at det fortsatt legges til rette for at personer med
nedsatt funksjonsevne kan bli ansatt i bydelen.

•

forebygge rusmisbruk blant unge.
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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.
Tidlig innsats og forebyggende helsetiltak er viktig, slik
at helseproblemer ikke vokser seg store. God helse
utvikles i folks hverdagsliv.
Bydel Østensjø skal være gode på å gi helsehjelp.
En god måte å nå ut til innbyggerne vil være bruk av
bydel Østensjøs folkehelsekoordinator.
Samhandlingsreformen gir kommunen og bydelen et
større ansvar for helsetjenestetilbudet. Vi trenger derfor
et godt tverrfaglig arbeid innad i bydelen, mellom
hjemmetjenesten og fastlegene. Det er også behov for
et helhetlig arbeid knyttet til livsstilssykdommer, rus og
psykisk helse.
Barn bør være mer fysisk aktive. Østensjø Arbeiderparti
vil derfor styrke samarbeid mellom helsetjenesten,
barnehage, skole, aktivitetsskolen og lokale idrettslag i
bydelen om aktivitetstilbud til barn.
Det er nødvendig å sikre flere attraktive steder hvor
idrett og aktivitet kan drives. Både Oslos og Østensjøs
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.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
•

at bydelen skal få mulighet til i samarbeid med
sykehusene å tilby en god rehabilitering og
opptrening av utskrevne pasienter.

•

sikre et godt tilbud innen fysioterapi og ergoterapi.

•

at alvorlig syke, for eksempel i barnefamilier, skal ha
en kontaktperson i bydelen.

•

bedre tilbudet av hjemmetjenester til brukere med et
omfattende bistandsbehov.

•

styrke fastlegedekningen i bydelen.
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Kultur- og miljøbydelen
Østensjø
Østensjø har et rikt og mangfoldig kulturtilbud!
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 de nå meråpne bibliotekfilialene på Bøler og
Oppsal, se på mulighetene for å gjenopprette en filial på
Manglerud og for en ny filial på Abildsø. Østensjø Arbeiderparti
vil sikre alle som bor i byen tilgang til litteratur, internett og
ulike typer kulturtilbud, uavhengig av inntekt.
Bydelen har et rikt lag- og foreningsliv. Kor, korps, historielag,
naturorganisasjoner og mange andre er med på å gjøre bydelen
til et levende, inkluderende og kreativt lokalsamfunn.
Bydelen skal ha et tett og godt samarbeidet med frivillige
organisasjoner. Vi vil legge til rette for frivillig aktivitet blant
annet gjennom fortsatt støtte til kultur- og miljøaktiviteter, samt
videreføring av prosjektet Kulturbydel Østensjø.
Mange språk og identiteter er en ressurs for bydelen. Det skal vi
ta vare på og utvikle. Vi vil legge til rette for tiltak som bidrar til
kulturell utveksling og mangfold.
Bydelen skal fortsette å bevilge midler til å dekke kontingenter
til fritidstilbud for barn og unge.
Vi vil videreutvikle ordningen med utlån av tilgjengelig utstyr i
bydelen (BUA Østensjø). 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.

10

Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for en ishall/flerbrukshall på
Ryen og flerbrukshall på Skullerud. Vi vil også at det skal
bygges badeanlegg på Manglerud.
Oppsal Arena skal rehabiliteres. Det gleder en frivillighetsbydel
som Østensjø!
Østensjø Arbeiderparti vil videreføre og oppgradere bydelens
ungdomsklubber. Vi vil arbeide for en rehabilitering av
Skullerud aktivitetshus (Skullerudklubben). Arbeiderpartiet vil
arbeide for at idretten i bydelen får de anlegg de etterspør i tråd
med idrettens prioriteringer. Samarbeid med frivillige
organisasjoner og idretten i nærmiljøprosjekter skal gis prioritet
(for eksempel Skullerud+ prosjektet). Det skal arbeides for at
tiltak med sommerjobb for ungdom skal utvides.
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Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for å gjøre bydelen vår enda
grønnere og bærekraftig. Vi vil derfor fortsette å prioritere
friluftsliv, oppgraderinger av grøntarealer og turveier i bydelen.
Gjennom ordningen "Grønne midler", vil bydelen stimulere til
flere grønne prosjekter der folk kan møtes på tvers av
generasjoner og bakgrunn.
Østensjøvannet er bydelens perle! Østensjø Arbeiderparti vil
bevare, verne og sikre naturreservatet. Dette skal balanseres
opp mot bruk av miljøparken. Østensjø Arbeiderparti vil at Oslo
kommune skal ta større del av ansvaret for forvaltningsplanen
for Østensjøområdet miljøpark. Vi skal videre arbeide for
omlegging av stier og få bekkene tilbake ved å åpne bekkedrag.
Boligbygging rundt bekkedragene må begrenses. Østensjø
Arbeiderparti ønsker kulturell aktivitet i de verneverdige
bygningene på Eterfabrikken.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
•

ha åpne skoler etter skoletid.

•

ha gratis adgang til de åpne skolene for korps, kor og
foreninger.

•

arbeide for at det etableres flere meråpne bibliotek i
bydelen.

•

i samarbeid med bydelens idrettslag videreutvikle
løsninger for dem som ikke har midler til å delta.

•

støtte bydelens utstyrsbank (BUA Østensjø).

•

arbeide for at prosjektet Bydelsfedre etableres i bydelen.

•

kjøre en informasjonskampanje om bydelens mange tilbud.

•

arbeide for flere kulturaktiviteter i bydelen.

•

at det gis mer tilskudd til frivillighet.

•

arbeide for nye lokaler til Skullerud aktivitetshus.

•

jobbe for at ungdommen i Østensjø får et eget
aktivitetshus etter modeller fra andre bydeler.

•

gjennom SaLTo (Sammen gjør vi Oslo tryggeresamarbeidet) kartlegge hvilke utfordringer bydelen står
overfor med hensyn til rekruttering og støtte til
ekstremistisk tankegods og foreslå målrettede tiltak.

Fakta: Bydelsmødre, som allerede er etablert i Østensjø, er en
ikke-statlig stiftelse som hjelper medmennesker til å navigere seg
bedre i det norske samfunnet. De bygger broer mellom individer
og statlige tjenester. Grunntanken er at bydelsmødrene skal yte
hjelp til selvhjelp.
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En god samferdsels- og
boligpolitikk
Vi er stolte over at Bydel Østensjø i 2017 ble sertifisert som landets
første trafikksikre bydel!
Østensjø Arbeiderparti vil fortsette å kjempe for trygge skoleveier.
Bydel Østensjø sin trafikkplan er ett av flere verktøy i kampen for
trygge skoleveier
Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for realisering av E 6 Oslo Øst, som
inngår i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Miljøprosjektet er
svært viktig for nærmiljøet, byutvikling i denne delen av Oslo og et
viktig ledd i det nasjonale veisystemet. Vi vil fortsatt presse på for
at prosjektet prioriteres i utbyggingssamarbeidet mellom Oslo,
Viken og Staten.
Østensjø Arbeiderparti vil arbeide for å få flere offentlige
ladestasjoner for elbiler i bydelen slik at flere av bydelens
innbyggere kan bytte til elbil.
Oslo fortsetter å vokse. En aktiv boligpolitikk må møte den økende
etterspørselen på en miljøvennlig måte. Nye byggeprosjekter må
utformes slik at de er i harmoni med den eksisterende
bebyggelsen.
Nye boliger i bydelen skal ikke bygges i områder med sterk
forurensning og støy. Vi ønsker å ivareta områdenes særpreg når
det bygges nytt. Nærmiljø, kvalitet og trafikksikkerhet for barn
skal være hovedprioritet i forbindelse med bolig- og
næringsutvikling i bydelen.
Nye byggeprosjekter prosjekteres med en parkeringsnorm som
er romsligere enn den for indre by.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
•

trygge barns skolevei.

•

at det skal bli mer lokalt ettersyn av gatelys i bydelen.

•

at gang- og sykkelveier skal ha høy kvalitet og bli mer
tilgjengelig.

•

at markagrensa ikke skal endres.

•

arbeide for at Oslo kommune rehabiliterer kommunale
bygg med oppgraderingsbehov i bydelen, slik som
Rektorboligen på Abildsø.

•

være en aktiv aktør i alle reguleringssaker bydelen får
til behandling.

•

at det bygges tilstrekkelig antall parkeringsplasser i
nye boligprosjekter for å bidra til redusert
gateparkering.

•

at det blir en romsligere parkeringsnorm i vår bydel
enn den som er gjeldende for indre by.

•

arbeide for realisering av E 6 Oslo Øst i tråd med
Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan, som et
miljøprosjekt med redusert støybelastning langs
berørte strekninger.

•

at Skullerud utvikles i tråd med nye standarder for
medvirkning.

•

at det bygges flere boliger tilrettelagt for
småbarnsfamilier i nye boligprosjekter.

•

etablere et prøveprosjekt der bydelen inngår
samarbeid med Plan- og bygningsetaten og
Bymiljøetaten som gir økt medvirkning og styrker
bydelens posisjon som premissgiver.
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Eldrepolitikken i Bydel
Østensjø
Østensjø Arbeiderparti vil føre en eldrepolitikk som skal sikre
en aktiv og verdig alderdom.
Vi vil også arbeide for at hensyn til eldrebefolkningen
innarbeides når det planlegges nye bygg, når eldre bygg skal
moderniseres og når transportløsninger utformes.
Eksempelvis bør erfaringene fra prosjektet med
«demensvennlig bibliotek» på Oppsal kunne overføres til
andre kommunale møteplasser og til privat næringsliv som
har lokaler med allmenn adgang. Østensjø Arbeiderparti vil
arbeide for at bydelen blir omfattet av tiltaket Rosa busser,
som retter seg mot eldrebefolkningen.
Østensjø Arbeiderparti vil videreføre de fire treffsentrene for
eldre i bydelen og nærmiljøsenteret på Bøler. Her er det en
sterk kobling til frivilligheten i bydelen. Vi vil at treffsenteret
på Oppsal får permanente lokaler for sine aktiviteter.
Nærmiljøsenteret og treffsentrene spiller en viktigere rolle i
det forebyggende arbeidet, med tilbud om blant annet fysisk
aktivitet og trening. Vi ønsker også å opprette
frisklivssentraler og lærings- og mestringssentraler i
tilknytning til treffsentrene i bydelen.
Østensjø Arbeiderparti vil utvide dagaktivitetstilbudet for
mennesker med demens. Vi vil også videreføre oppsøkende
virksomhet overfor innbyggere ved fylte 80 år og ved fylte 90
år som ikke mottar tjenester fra bydelen.
For de av bydelens innbyggere som mottar hjemmetjenester,
skal disse tjenestene i omfang og innretning utformes i
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samarbeid mellom tjenesten, bruker av tjenesten og
eventuelt pårørende. Østensjø Arbeiderparti vil aktivt bruke
tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester,
tilsynsutvalgets brukermøter og annen aktivitet rettet mot
brukere for å sikre at brukermedvirkning faktisk finner sted.
Reell medbestemmelse er av avgjørende betydning.
Østensjø Arbeiderparti skal fortsette arbeidet med å styrke
hjemmetjenestene. Vi har avviklet «stoppeklokkeomsorgen».
Det er et klart mål å øke «tid hos bruker». Kvaliteten på
bydelens tjenester skal være på et nivå som gjør at bydelens
tjenester velges der det er «fritt brukervalg».

Østensjø Arbeiderparti skal fortsette å presse på for å få
etablert en standard for praktisk bistand, som en
forutsetning for at flere skal bo godt hjemme så lenge som
mulig.
Østensjø Arbeiderparti vil sikre at bydelen har tilstrekkelig
med mottakskapasitet når pasienter er ferdig behandlet på
sykehus og tilstrekkelig med plasser på helsehus for
rehabilitering og avlastning.
Østensjø Arbeiderparti vil ha flere omsorgsboliger til bydelen
basert på konseptet Omsorg+. Særlig vil vi følge opp dette i
diskusjonen rundt «Nye Oppsal sykehjem» og bruken av
tilstøtende arealer. Vi vil arbeide for en sansepark i
tilknytning til «Nye Oppsal sykehjem».
Østensjø Arbeiderparti vil også at bydelen skal ta et initiativ
for å få en Demenslandsby, slik det er planlagt på Tøyen.
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Østensjø Arbeiderparti vil:
•

ha fortsatt nei til stoppeklokkeomsorg.

•

stille krav om forsvarlig nivå på praktisk bistand.

•

stille krav om aldersvennlige løsninger i nye bygg, i
moderniseringsprosjekter, til transportløsninger og til
tjenestesteder.

•

arbeide for at ordningen med «Rosa busser»
etableres i bydelen.
Fakta: Rosa busser er aldersvennlig transport for
personer over 67 år. De eldre bestiller reisen selv via
telefon eller app - og hentes hjemme. Pris per reise er
lik en honnørbillett.

•

sikre fysisk aktivitet og treningsmuligheter for
eldrebefolkningen som forebyggende tiltak.

•

utvide dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende
mennesker med demens.

•

sikre brukermedvirkning ved utforming av tjenester til
hjemmeboende.

•

sikre tilstrekkelig mottakskapasitet for
ferdigbehandlede sykehuspasienter, rehabiliteringsog avlastningsplasser.

•

aktivt følge opp prosessene rundt «Nye Oppsal
sykehjem».
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VALGDAGENE: 8. og 9. SEPTEMBER

På valgdagene kan alle i Oslo stemme i alle valglokaler. De er åpne
8. september kl. 13:00-18:00 og 9. september kl. 09:00-21:00.

Valglokalene i bydel Østensjø er på:

- Abildsø skole
- Godlia skole
- Høyenhall skole
- Trasop skole
- Oppsal skole
- Skullerud skole
- Østensjø skole
- Manglerud skole
- Ulsrud videregående skole

FORHÅNDSSTEMMELOKALER
Fra 12. august til og med 6. september kan alle innbyggere i
Oslo forhåndsstemme.
Forhåndsstemmelokalene finnes over hele byen, for eksempel
på Rådhuset (Kronprinsesse Märthas plass), Majorstuen og
Egertorget.
Forhåndsstemmelokalene i bydel Østensjø er på:
Bryn senter og Bøler senter.
Du kan forhåndsstemme fra 10:00-19:00 på hverdager,
og 10:00-18:00 på lørdager.
Husk legitimasjon!

Vil du bli
med på laget?
BLI MEDLEM - SEND <AP> TIL 2077

