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Bjerke for de mange – ikke for de få

Det er menneskene som forandrer verden, som bestemmer at noen er fattige og noen rike, 
som velger om nabolagene skal være trygge og gode, eller fylt med forurensning og fattigdom. 
Det er et valg når den økonomiske eliten får stadig mer, mens vanlige familier får dårligere 
barnehager, skoler og helsetilbud fordi de store pengene går til skattekutt til dem som har 
mest.

Sånn er det også i lokalpolitikken. Vår bydel er grønn og trygg, samtidig er det for mye foru-
rensning og trafikk. Mange har trygge og gode hjem, andre lever i utsatte områder der mange 
har dårlig råd. I Bjerke skal alle være like viktige, alle skal ha gode muligheter.

Får vi i SV bestemme, skal familiene ha trygge skoler og barnehager, nær hjemmet. Vi skal ha 
gode parkområder og gode fritidstilbud til unge. Vi skal støtte idrettslagene og frivilligheten. 
Tjenestene skal være gode, praktiske og nære.

Skal vi komme videre, må bydelen tenke nytt. Alt for lenge har bydelsutvalget godtatt kutt og 
manglende prioritering av bydelen vår. Under forrige høyrebyråd var kuttene harde. Vi mener 
at Bjerke må si fra, bydelsutvalget må sørge for at innbyggerne våre blir hørt og tatt på alvor, 
at bydelen blir satset på.

Bjerke bydel vokser raskt. Nye boligområder kommer på rekke og rad, mens det er fare for at 
offentlige tjenester henger etter. Vi er spesielt bekymret for det store presset på kollektivtilbu-
det.

Framtidas Bjerke

Vårt mål er at Bjerke skal være den første bydelen der alt vi trenger i hverdagen finnes i 
gangavstand til der vi bor. Vi vil at barnehager, skoler, butikker, helsetilbud, turområder og 
lekeplasser skal være så nære at hverdagen blir enklere. Dette er vårt prosjekt for gode liv og 
godt miljø.

Vårt mål er at Bjerke skal være en god bydel for alle oss som bor her. Den som vurderer å flyt-
te hit skal se at dette er bydelen som stiller opp, som har levende frivillighet og trygge lokal-
samfunn. Alt bydelen driver med skal støtte opp under dette. Bydelen skal si ja, alltid prøve å 
ta vare på initiativer, være til stede og være våken.

Vårt mål er at Bjerke skal utfordre det tradisjonelle og stivbeinte. Offentlige tjenester skal 
møte folk der de er, tilpasse seg vanlige liv. Vi vil gjøre alt vi kan for å lage en bedre hverdag 
for alle i bydelen gjennom å sørge for gode arbeidsforhold for ansatte. 

Vårt mål er at Bjerke skal ta et spesielt ansvar for barn i fattige familier og områder der det 
bor mange fattige familier. Vi skal slåss for en rettferdig bydel for alle. Flere må få eie hjemmet 
sitt, idrettslagene må ha penger nok til å drive skikkelig, frivilligheten og kulturen skal ha stor 
plass og stor frihet. 
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”Jeg vil ha en bydel man kan bo i hele livet!”

Ola Wolff Elvevold, Bjerke SV



God oppvekst

Det aller viktigste er å sikre barn og unge i bydelen vår en trygg oppvekst. Uansett hvilket område 
de hører hjemme i, skal de kunne gå trygt til en god skole eller barnehage. De skal ha idrettslag 
som er gode møteplasser, kulturtilbud som utvikler og gir glede og fine fritidstilbud.

Vi har allerede mange gode tilbud, men byen og bydelen har slitt med for lite penger etter lang tid 
med høyrebyråd. Det har vært mindre penger til barnehager, skoler og fritidstilbud enn det burde 
vært. Alt dette tar det tid å snu. 

Bjerke skal hele tiden ligge i front i utvikling av tjenestene. Vi skal gripe de store mulighetene som 
ligger i samarbeidet mellom bydelen og frivillige aktører. Bjerke bydel skal legge vekt på å samar-
beide med og støtte idrettslag og annet frivillig arbeid. 

Barnehage

Selv om det er vanskelig å få til, vil vi at så mange som mulig skal kunne gå til barnehagen fra der 
de bor. Det gjør livet enklere for alle. Vi vil at det skal være nok folk på jobb i barnehagene, at halv-
parten av de ansatte skal være barnehagelærere, og at så mange som mulig av de andre ansatte skal 
være fagarbeidere. Vikarer som kjenner barnehagene er viktig, og barnehagene må ha penger nok 
til å sette inn vikarer.
I bydelen vår er det mye lavere andel unger som har barnehageplass enn de fleste andre steder i 
byen. Det er viktig at alle familiene får en barnehageplass de har råd til, at de er trygge på kvaliteten 
på tilbudet, og at barnehagen ligger i nærheten av der folk bor.
Mens det bor opp mot 600 unger i barnehagealder på Veitvet-Sletteløkka, er det bare rundt 100 
barnehageplasser der. Sånn er situasjonen flere steder i bydelen. Dette må vi få en endring på. 
Planene om en ny barnehage ved Kolås og Linderud leir må gjennomføres.

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for

• Skikkelige vikarbudsjetter til barnehagene for å sikre at det er nok folk på jobb. Samtidig vil vi 
jobbe for at organiseringen av vikarene er sånn at det er mest mulig kjente fjes for ungene.

• Hver barnehagestyrer skal bare ha ansvar for én barnehage. Det er viktig at den som har ansvar 
for barnehagen, er til stede i hverdagen.

• Bydelen må sørge for å nå målet om at halvparten av de ansatte i barnehagene skal være barne-
hagelærere og at i alle fall 25 prosent av de øvrige ansatte har fagbrev.

• Så mange som mulig skal få tilbud om barnehageplass så nært hjemmet sitt at de skal kunne gå 
til barnehagen. Skal vi få til det, må vi jobbe sammen med Oslo kommune om å få bygget nok 
barnehageplasser i de forskjellige boområdene i bydelen.

• På Veitvet finnes det en tomt like i nærheten av skolen og idrettsanlegget som er ment for bar-
nehage, denne bør det bygges på så fort som mulig. 

• I en bydel som vår skal alle barn få være med. Vi vil jobbe for at stat og kommune gjeninnfører 
gratis halvdagsplass i barnehagen for alle hos oss. Inntil det skjer, må det informeres mye bedre 
om dagens rabattordninger for å nå flest mulig.

• Legge til rette for etter- og videreutdanning av de faste ansatte i barnehagene, med særlig sat-
sing på at assistenter skal ta fagbrev eller utdanning som barnehagelærer gjennom arbeidsplass-
basert opplæring.



Idrett og fritid

Idrett er fellesskap, det er barn som får utfordret seg, som får mestre, være sammen og delta. Bjerke 
skal satse på idretten, jobbe for at idretten skal ha nok penger til å drive skikkelig og langsiktig og ta 
kampen for idrettsanleggene vi trenger i bydelen.

Vi skal ta vare på og utvikle kultur- og organisasjonsliv, jobbe for lokaler og ressurser til alle som 
bidrar til rikere liv. Det skjer masse god og viktig aktivitet på Kulturhuset Veitvet, ikke minst med 
aktiviteten til Nysirkus Bjerke. Det er viktig å fortsette satsingen på lett tilgjengelige og gratis tilbud 
som kommer alle barn og familiene deres til gode. 

I bydelen vår bor mange barnefamilier veldig trangt. Dette gjør at særlig ungdom trenger gode steder 
å være utenfor hjemmet. Det betyr at vi trenger skoler som er åpnere etter skoletid, gode og gratis 
kultur- og fritidstilbud og idrettslag med billige og brede tilbud.

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for

• Idrettslagene i bydelen trenger økt, og mer langsiktig, støtte. Mens klubbene på Vestkanten har 
høye egenandeler og profesjonelle tilbud, må våre idrettslag leve med mye vanskeligere budsjetter. 
Bydelen må bidra med mer penger som idrettslagene kan bruke til å styrke aktiviteten, uten at 
klubbene må bruke unødig energi på skjemaer, møter og rapportering.

• Nærbibliotekene våre må satses skikkelig på, først og fremst vårt eget Deichman på Bjerke, men 
også biblioteket på Nordtvet. Oslo kommune finansierer disse, men bydelen må stå på for at de 
når opp i kampen om pengene. Vi trenger disse nærbibliotekene selv om det skulle komme et 
nytt bibliotek på Økern.

• Veitvet kultur- og nærmiljøsenter må videreutvikles og bevares. Det er viktig at Veitvetsenteret 
får være et samlingspunkt for lokalsamfunnet på Veitvet-Sletteløkka og for resten av bydelen. 
Bydelen skal fortsette satsingen og jobbe sammen med kommunen og staten for å sikre penger til 
de gratis aktivitetene for barn og unge.

• Skolene i bydelen må være foregangsskoler på samarbeid med lokalsamfunn og frivillighet. Fri-
villigheten må få innpass i skolene, og byggene stilles til disposisjon så mye som mulig.

• Bjerke må ha flere idrettsanlegg, og bydelen må prioriteres når nye idrettsanlegg skal på plass. Vi 
trenger mer hallkapasitet og bedre tilgang på svømmebasseng.

• Fritidsklubbene i bydelen må sikres nok penger slik at de kan gi gode tilbud og ha rause åpnings-
tider. Klubben på Bjerke må få gode lokaler å drive i.

• Å ta vare på ungdom kan ikke stoppe ved bydelsgrensene. Vi vil ta initiativ til at byen oppretter 
en utekontakt som fungerer over bydelsgrensene. De må være til stede på T-banen, bussene og 
knutepunkter sammen med ungdommene som er der.

• Om vinteren sliter fotballen i bydelen. Vi vil jobbe for at kommunen bidrar med penger sånn at 
flere fotballbaner i bydelen kan holde åpent gjennom vinteren.

• Vi vil ta vare på Årvoll gård, Isdammen, Linderud gård og Bjerke nærmiljøsenter som viktige 
lokale kultursentra og møteplasser.

• Frivilligheten klarer seg ikke selv. Skal vi ha en god frivillighet, må bydelen bidra med penger og 
lokaler. Vi skal opprettholde og utvide ordningen med frivillighetsmidler.



Skoler

Bydelen har gode skoler og elever som fortjener de beste muligheter. Etter årevis med skolekutt har 
skolebudsjettene endelig begynt å øke igjen. Det hjelper med eiendomsskatt og rødgrønt byråd.
Bydelen bestemmer ikke over skolene, men har en viktig jobb med å passe på at byrådet og bystyret 
stiller opp der det trengs. Bydelen har ansvar for skolehelsetjenesten, og i Bjerke er det for få helse-
sykepleiere (helsesøster) på skolene. Bydelen har også et stort ansvar for at barnevern, uteteam og 
andre samarbeider tett med skolene. Vi skal sette alle krefter inn på trygge og gode skoler, som lærer 
ungene det de skal.

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for 

• Utredning og trygging av alle skoleveier i bydelen.
• Vi vil jobbe for at Oslo kommune fortsetter å gi mer penger til skolene, vi må bruke tilstrekkelig 

med penger på at ungene skal lære det de skal og ha det bra hver dag.
• Bydelen må være en pådriver for samarbeid mellom Oslo kommune og staten om å tilby sko-

lefrokost noen dager i uka på skolene i bydelen. Tilbudet må gjerne kombineres med fysisk          
aktivitet eller leksearbeid.

• Ordningen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen må innføres helt og videreføres i Bjerke. 
Alle skal få være med.

• Skolene skal være gode samlingspunkter for elever og lokalsamfunn og foregangsskoler for sam-
arbeid med frivilligheten. Vi vil jobbe for åpne og tilgjengelige bygg, som er levende også på 
kveldene.

• Ungene skal ha tilgang på helsesykepleier (helsesøster). Derfor må den nasjonale anbefalingen for 
dekning på skolene innfris på alle skoler i bydelen.

• Flere av skolene våre har veldig mange barn som trenger spesiell hjelp med å lære norsk. Da må 
både staten og kommunen stille opp. Bjerke SV vil jobbe for en nasjonal ordning som skal sikre 
ekstra lærere på skoler der mange sliter med norskkunnskapene, både for å hjelpe elevene det er 
snakk om og for at det skal være nok ressurser til de andre elevene på skolen.

• Linderud skole trenger spesielt at kommunen stiller opp nå. Mange barn i fattige familier i sko-
lekretsen, stor fraflytting og nyåpnede Vollebekk like ved har ført til at mange velger skolen bort. 
Det går ut over økonomien til skolen og ut over elevene som går på skolen. Barn på Linderud skal 
ha samme muligheter som alle andre. Derfor vil vi jobbe for at skolen rustes skikkelig opp og gis 
ekstra ressurser i en lang periode, for å hjelpe Linderud over kneika.

• Veitvet skole er eid av et privat firma. Det at skolebygget skal være noe kommersielle aktører 
tjener penger på, gjør bygget vanskelig tilgjengelig, både i skoledagen og på kveldene. Det er alltid 
en faktura som må sendes og masse regler og administrasjon i veien. Selv 17. mai-feiring har vært 
vanskelig. Vi vil jobbe for at kommunen kjøper skolebygningen tilbake.

• Refstad skole må umiddelbart bygges opp på ny, siden skolen i dag er stengt grunnet bygnings-
massen, og elevene busses til gamle Bredtvet videregående skole.

• Oppvekstmiljøet i Økernområdet må sees på helhetlig, der behovene til Løren skole, Refstad sko-
le og Hasle Løren Idrettslag sees i sammenheng med ny idrettshall, ny ungdomsskole og fritidstil-
bud.

• Med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolene får vi store muligheter. Vi vil at aktivitetsskolene i 
bydelen skal være et tilbud alle elevene har lyst til å bruke. Aktivitetsskolene våre bør også bli 
foregangsprosjekter i praktisk norskopplæring for alle som trenger det.



”Elevene ved Refstad skole skal få en skikkelig 
skole, med plass til alle. Og en gymsal.”

-Hans Vold Husum, Bjerke SV



Bjerke hele livet 
SV vil at Bjerke skal ha trygge lokalsamfunn over hele bydelen - lokalsamfunn der alle har gangavstand til det 
som trengs i hverdagen, der nærskolene er gode, og der barna i hver del av bydelen skal få barnehageplass i 
nærheten av hjemmet. En god oppvekst er det aller viktigste for Bjerke SV, men vi skal også jobbe for at byde-
len skal være et godt sted å bo i alle faser av livet.

Vi ønsker å legge til rette for arenaer der innbyggerne møtes på tvers av generasjoner, bakgrunn og bosted. Vi 
ønsker et variert arbeidsliv, og at Bjerke skal være en bydel folk vil flytte til, og bli boende i. Bydelen må sørge 
for universell utforming i alle tilbud, og sørge for at tjenestene er utformet for å sikre likeverdige tjenester 
uavhengig av funksjonsevne.

Bydel Bjerke er del av livet til innbyggerne fra vi blir født til vi dør, det forplikter og det krever. Bydelens eldre 
innbyggere skal være trygge på at det er godt å bli gammel i Bjerke.

Familie

Bjerke skal ta et helt spesielt ansvar for barn i fattige familier og områder der det bor mange fattige 
familier, og vi skal jobbe for en rettferdig bydel. Flere må få eie hjemmet sitt, og familiene må sikres 
en økonomi som gjør det mulig å delta i samfunnet.

Fordi bydelen i gjennomsnitt ser ut til å være et sted der alle har det bra, virker det som storsamfun-
net delvis overser at Bjerke har to av ’områdene med høyest andel fattige familier i Oslo. Det er svært 
viktig at alle barn får like muligheter. For å sikre dette må både kommunen og staten stille opp på en 
mye bedre måte enn i dag.

 Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:

• De kommunale helsestasjonene må styrkes, og det må sikres ressurser til helsesykepleiere (helse-
søstre) i skolen.

• Gravide skal ha god oppfølging og sikres hjemmebesøk etter fødsel.
• Barnevernet må gjøre tjenestene sine bedre kjent blant barn og foreldre, og være mer til stede på 

skolene i bydelen. 
• Leie til eie-programmer og for nasjonale programmer som er med på å ruste opp boligområder 

som trenger det.



”Jeg vil at folk skal bo godt i bydelen hele 
livet hvis de vil det”

 -Ola Wolff Elvevold, Bjerke SV

”Idrettslagene må få mer midler til drift, de er 
ryggraden i samfunnet her på Veitvet.

 -Bjarne Kristoffersen, Bjerke SV

”Ungdom må få lærlingplass i kommunal og privat 
sektor i bydelen”

 -Nadya Tahir, Bjerke SV



Eldre

Bjerke bydel har mange spreke eldre som fortsatt har mye å bidra med i samfunnet. Mange eldre klarer seg 
på egen hånd, men en del, særlig blant de eldste, har behov for hjelp, midlertidig eller permanent. Bjerke SV 
ønsker å legge til rette for at innbyggerne etter hvert som de blir eldre skal være trygge på at de kan fortsette å 
bo i bydelen og et nærmiljø som de kjenner. En del av dette handler om et godt utbygget kommunalt tilbud, 
mens andre nødvendige initiativer vil være å styrke kultur- og opplevelsestilbudet for den eldre delen av 
befolkningen.

Bjerke SV ønsker også at bydelen i dialog med den enkelte kan introdusere vedkommende gradvis for tilbu-
det for de eldre. For mange kan det være en brå overgang fra å klare seg selv til å trenge hjelp til mye. Noen 
kan oppleve at det er en kamp å få innvilget gode nok tjenester.
 

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for: 
• Rask tildeling av plass i sykehjem, dagsenter, omsorgsbolig eller annen tilpasset omsorg for dem 

som trenger det.
• Sikre at Aker sykehus blir lokalsykehus for alle innbyggerne i Groruddalen, og at eksisterende 

statlige og kommunale tilbud videreutvikles og utvides.
• Tilbud om hjemmebesøk fra bydelen til alle som fyller 75 år, slik at bydelen og den enkelte kan 

snakke om behov i framtida.
• Gode ordninger som støttekontakt og aktivitetstid, slik at eldre kan få et mer aktivt liv. 
• Tilbud om hjemmesykepleie og praktisk bistand tilpasset den enkeltes behov. De som ønsker det, 

skal kunne bli boende hjemme. Den enkelte skal ha valgmuligheter når det gjelder innhold av 
tjenestene, ikke bare av tjenestetilbyder.

• Tilpasset tilbud til eldre med innvandrerbakgrunn, enten det gjelder nærmiljøsenter, hjemmetje-
neste, dagsenter, sykehjem eller annet.

• Bedre arbeidsforhold i hjemmetjenesten slik at sykefraværet reduseres og brukerne opplever  
større stabilitet.

• Videreutvikling av de to kommunale nærmiljøsentrene på Veitvet og Brobekk og tilbudet for 
eldre på Årvoll gård.

• Stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom sykehjem, dagsentre, nærmiljøsentre, barnehager 
og skoler.



Arbeids- og næringsliv

Bjerke bydel vokser raskt, særlig i områdene Økern, Vollebekk og etter hvert Ulven. Det tiltrekker en del 
arbeidsplasser, som gjør at mange som bor i Bjerke eller i andre deler av Oslo vil ha sin arbeidsplass i bydelen. 
Fra før jobber mange i kommunale tjenester og i detaljhandel i bydelen. Arbeidsplasser i både kommunal og 
privat sektor skal være trygge og gi en lønn å leve av.
Bydelen skal gå foran i arbeidet for heltid, og være en god arbeidsgiver for alle som jobber i offentlige 
tjenester. 

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:
• Videreutvikle Kuben yrkesarena, inkludert Kuben videregående skole, og styrke samarbeidet 

mellom denne og arbeidslivet i bydelen og byen ellers.
• Opprettholde og utvikle skolehelsetjenesten på de videregående skolene, for å sikre godt lærings-

miljø og motvirke frafall.  
• Øke antall lærlingeplasser både i kommunal og privat sektor i bydelen.
• Tiltrekke seg ulike typer små og store arbeidsgivere i områdene som bygges ut slik at vi får et 

variert næringsliv i bydelen.
• At NRK som leter etter tomt for nybygg til erstatning for lokalene på Marienlyst, etablerer seg i 

Økern-området.
• Kartlegging av ledige butikk- og industrilokaler i bydelen for å hjelpe gründerbedrifter og sosialt 

entreprenører til å finne lokaler i Bjerke.
• Sørge for en heltidskultur i alle bydelens tjenester. Målet er at bydel Bjerke er best på heltid. 

Studenter
Bjerke bydel er attraktiv for studenter som ønsker å bo nær marka, og som ikke behøver eller vil bo i sen-
trumsbydelene. Studenter bidrar til en variert befolkning, og det er behov for studentboliger. Både eksis-
terende og nye studentboliger bør utvikles, ikke minst med tanke på en eventuell etablering av Politihøgsko-
len i Groruddalen. 
 

 Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:
• Utvikling og fornyelse av studentboligene på Bjerke til en større og moderne studentby med     

boliger og tjenester.
• At kommunen leter etter en større tomt i Økern-området som tilbys Studentsamskipnaden i Oslo 

for studentboliger
• Ny politihøgskole i Groruddalen, gjerne i bydel Bjerke.



Bedre miljø, flere naturopplevelser
Bydel Bjerke er preget av to store gjennomfartsveier, Trondheimsveien og Østre Aker vei. Disse skaper både 
støy og luftforurensing. Boligområder ligger svært tett inntil disse og enkelte andre veier med mye trafikk. I 
tillegg har bydelen mange, store bedrifter som håndterer ulike typer avfall, inkludert det kommunale forbren-
ningsanlegget på Haraldrud. Samtidig som bydelen har store utfordringer med forurensning, grenser den til 
Lillomarka som gir gode muligheter til friluftsliv og naturopplevelse for alle. Økt trafikk og omfattende bolig-
bygging legger press på bydelen, og det må satses på tiltak som reduserer luftforurensning og sikrer tilgangen 
til grønne områder.

Forurensning og samferdsel
Fordi det bygges mange nye boliger og befolkningen øker, er det behov for forbedring av kollektivtilbudet. 
Det må til for at hverdagen til folk skal fungere bedre, og at flere skal reise kollektivt. T-banen gjennom byde-
len har for liten kapasitet. Etter at svingen via Løren kom på plass, har tilbudet til sentrum blitt mye dårligere. 
Vi trenger flere avganger, og forventer at direktelinjer til sentrum står øverst på prioriteringslisten til Ruter. 
31-bussen har nådd et kapasitetstak og må erstattes med trikk fra Sinsen over Tonsenhagen til Linderud.
Vi har plass til å eksperimentere med ny og moderne, miljøvennlig transport. Bjerke SV ønsker at bydelen 
kan bli en foregangs- og forsøksbydel når det gjelder effektiv transport mellom lokale knutepunkter, slik at 
flere kan bevege seg enkelt og unngå bil. Det må kartlegges hvilke knutepunkter som henger dårlig sammen.

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:

• Mindre trafikk og forurensning i bydelen vår. Derfor må Trondheimsveien gjøres om til en lokal-
vei med kollektivfelt fra Grorud til Bjerke. Da får vi bedre kollektivtilbud for de mange, og bedre 
plass for de få som må kjøre bil.

• Miljøfartsgrenser på Trondheimsveien og Østre Aker vei hele året.
• Bedre støyskjerming langs alle gjennomfartsveier samtidig som farten settes ned.
• Prioritering av tiltak som bidrar til redusert trafikk og bedre støyskjerming langs hovedveiene. 

Det gjelder særlig Trondheimsveien helt ned til Sinsen. 
• En eventuell tunnel fra Trondheimsveien til Østre Aker vei skal først og fremst bidra til å få tunge 

kjøretøyer vekk fra belastede boligveier. Samferdselsprosjekter i bydelen må ikke øke veikapasite-
ten.

• Økt utbygging av sykkelveier. Inkludere hull i sykkelveinettet i byrådets planer for utbygging.
• Utredning og trygging av alle skoleveier i bydelen.
• Fortsette satsingen på elektriske busser, slik at all lokal kollektivtransport gjennom bydelen kan 

være basert på fornybar energi.
• Trikkelinje fra Sinsen over Tonsenhagen til Linderud T, som erstatning for 31-bussen. 
• Økt frekvens på Vestli-banen så fort kapasiteten gjennom sentrum tillater det.
• Persontrafikk på Alnabanen med holdeplass i Økern-området for å styrke den tverrgående for-

bindelsen mellom Romerike, Groruddalen, Nydalen og Nittedal/Hadeland.
• Gangbro mellom Vollebekk T-banestasjon og Alna stasjon.
• Be Ruter/kommunen om å utrede muligheter for (gratis) ringbusser for eldre og andre som tren-

ger å reise mellom bydelens tilbud.
• Forsøk med minibusser mellom nabolag eller knutepunkter som i dag er dårlig knyttet sammen 

med kollektivtransport. Dette kan være særlig relevant i nye nabolag innenfor delbydelene Ulven 
og Refstad.

• Utbygging av bysykkeltilbudet også i Bjerke Bydel, særlig de mest sentrumsnære delbydelene.





Grønne områder og Lillomarka

Samtidig som bydelen opplever stor belastning og forurensning som følge av biltrafikk, nyter vi godt 
av nærheten til Lillomarka og grønne områder som for eksempel Bjerkedalen. Det skal vi verne om 
og videreutvikle.
 

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:

• Tilrettelegge for aktiv bruk av marka innenfor Markalovens bestemmelser.
• Gå imot å flytte idrettsanlegg fra byggesonen - eller bygge nye idrettsanlegg som ikke er markare-

laterte i markas nærområder, også kalt aktivitetssoner
• Støtte forslag fra Lillomarkas Venner og Naturvernforbundet om å opprette et større landskaps-

vernområde i Lillomarka.
• Støtte Hestejordene-prosjektets arbeid for å bevare Hestejordene som kulturlandskap og rekrea-

sjonsområde.
• Støtte tiltak som utvider bruken av marka som undervisningsarena for skolene.
• Gjøre hele Kolås til naturreservat på bakgrunn av områdets sjeldne botanikk
• Gå imot utvidelse av Grefsenkleiva mot nord, og unngå at ny stolheis legges i eventyrskogen mel-

lom dagens bakke og “uteliggerhytta”.
• Gå inn for planfri kryssing mellom turveien/skiløypa fra Akebakken til Almedalen og Grefsen-

kleiva.
• Legge til rette for at Lillomarka blir lett tilgjengelig til fots, med sykkel og med kollektivtransport 

slik at færre velger å bruke bil til innfallsportene på Årvoll og Linderud.

Byutvikling og nye områder

Bjerke får tusenvis av nye innbyggere det neste tiåret. Dette er spennende muligheter for å utfor-
me gode nye boligområder, men det forutsetter en aktiv byutviklingspolitikk. Utbyggingen betyr 
mange flere barn som skal ha plass i barnehage og skole, og familier som vil ha trygge skoleveier 
og et trivelig og godt nærmiljø. Nabolagenes eldre skal ha kulturtilbud og gode steder å være, og 
en eldreomsorg vi kan være stolte av. Vi vil jobbe med Oslo kommune for å legge til rette for lokalt       
næringsliv, sosiale møteplasser, butikker, kultur og gode serverings- og oppholdssteder.

Dette synes Bjerke SV det er viktig å jobbe for:
• God bokvalitet i områdene som bygges ut.
• Sikre at nye og gamle nabolag i bydelen henger sammen gjennom veinettet, sykkel- og gangveier, 

kollektivtransport og grøntområder.
• Utbygging av kollektivtilbudet samtidig og i forkant av bolig- og næringsutbygging
• Økern bad må bygges for å supplere det nye Tøyenbadet. Det nye Økern-badet må møte behove-

ne til skoler og idrettslag, og tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne.





Kontakt oss på:

facebook.com/bjerkeSV

Meld deg inn i SV:

www.SV.no/bli-medlem


