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Forslag
Oslo SV ser også behovet for etablering
av enkelte nye markastuer i nærheten av
byggesonen i områder der dette
mangler. Dette kan for eksempel skje
ved en oppgradering av den kommunale
Grønlihytta innafor Furuset/Lindeberg.

Eventuell begrunnelse eller kommentar til
forslaget.

Viktig med markastuer som ligg nært
byggesonen og kan trekka folk inn i marka.
Liastua ved Stovner er eit godt døme på dette,
noko liknande manglar på Austmarkasida av
Groruddalen. Grønlihytta ligg inne i
behovsplanen (opprustning med vatn og slikt,
samt etablering av trillestil), men burde vore
høgare oppe. Alna SV har jobba med denne
saken lenge, mellom anna fronta det i
valkampen.
Endra setninga til I løpet av perioden
Viktig at bad kjem på plass der byutviklinga
skal det utredes ett nytt bad i Oslo sør og skjer. Manglar i kvart fall bad i Alna-delen av
ett nytt i Hovinbyen som tar form sør i
Hovinbyen.
Groruddalen..

Redaksjonskomiteens
innstilling
Foreslås vedtatt.

Foreslås vedtatt, men med en
omformulering. Forslag til
vedtak: "I løpet av perioden
skal det utredes ett nytt bad i
Oslo sør og Oslo vest. Det skal
jobbes for at de private
utbyggerne på Økern i
Hovinbyen realiserer det
regulerte badet så raskt som
mulig." Begrunnelse: Det er
regulert et bad nederst i
Hovinbyen. Sten og Strøm har
ansvaret for å bygge det badet.
Behovet for bad er også stort i

vest. Et slikt bad bør også
utredes.
Ullern SV
v/Beate
Bruun
Ullern SV

31

Endring

eksisterende idrettsanlegg, når det er
mulig, framfor å bygge helt nytt.

meningen kommer bedre fram

Foreslås vedtatt.
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må fases ut snarest mulig

det må presses fram en endring på et alvorlig
miljøproblem

Ullern ved
BB
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Oslo kommune må ha strenge
miljø
driftsrutiner slik at gummigranulatet ikke
kommer på avveie.

Foreslås avvist. Begrunnelse: Vi
ønsker alle å avvikle dette, men
det er ikke mulig å gjøre dette
snarest mulig. Vi vil ikke skape
et inntrykk av at relativt
nybygde baner skal avvikles.
Avvikling kommer til å ta tid.
Teksten som er foreslått fra
fylkesstyret går allerede veldig
langt og går vi for forslaget til
Ullern under får vi til bra
politikk på området.
Foreslås vedtatt.
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Oslo SV vil at vassdragene, elvedalen og
de bynære friluftsområdene skal gis et
strengere vern ved at det lages egne
verneplaner/kommunedelplaner for
bevaring og vern. Grønne områder står
under et sterkt press i en storby som
fortettes i stort tempo. Vernesoner på
min. 50 meter må sikres der dette er
mulig langs vassdragene. Verneplanene
skal hindre utbygging i vernesonen,
legge til rette for sammenhengende
turveinett fra fjorden til Marka, åpne
opp elveløp som går i kulvert og legge til
rette for flere aktivitetsflater langs
elvene slik at tilgjengelighet og
brukbarhet av områdene for barn og
unge spesielt bedres.

Elvene og bynære friområder har hatt lite fokus
generelt, men er de friområdene som er mest
tilgjengelig for mange og som stadig
privatiseres. Vi viser til vårt forslag som ble
vedtatt i Ullern SV 30.mai og er oversendt Oslo
SV

Foreslås oversendt til
programkomiteen.
Redaksjonskomiteen er usikker
på omfanget av dette og
ønsker at partiet skal bruke litt
mer tid på å utrede dette.

Beate Bruun 58-60 Endring

Flytte det som omhandler Marka til et
samlet punkt

Dette for å gi plass for utdyping av vernet av
turveier langs vassdrag

Foreslås avvist.

Beate Bruun 63

byggesonen bindes sammen i neste
periode, dvs 2023

Byen er under press fra grunneiere og utviklere
som vil privatisere bynære friområder og
bredden langs elvene. Man har dårlig tid for å
bevare de grønne områdene.Oslo SV bør gjøre
dette til en viktig sak i rullering av
kommuneplanen og som valgkampsak.

Foreslås avvist. Begrunnelse:
2030 er et mål som gjør det
nødvendig å trappe opp dagens
innsats betraktelig. 2023 kan
derfor bli et mål som kan bli for
krevende å nå.Forslaget har
også antakeligvis en kostnad på
mellom 500 mill og 1 mrd. Kr.
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