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For de mange – ikke for de få
Sagene SV vil føre en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til
folk flest må settes foran skattekutt til dem som har mest. Sagene SV ønsker å jobbe for en bydel der
barn og unge har flere muligheter, uavhengig av inntekten til foreldrene. Vi ønsker at barn skal få
bedre forutsetninger for å lykkes, gjennom blant annet gratis skolemat, leksehjelp og AKS. Vi vil
oppgradere bomiljøet i de kommunale boligene og arbeide for at de skal leies ut for kostpris, ikke
markedspris. Vi ønsker å fortsette prosessen med å reversere privatiseringen av barnevernet, både
fordi det gir bedre omsorg for barna, og fordi det sikrer trygge og gode arbeidsplasser for de ansatte.
Vi ønsker å fortsette utviklingen av de grønne byrommene i bydelen, med badeplass på Myraløkka og
flere treningsapparater i parkene. Vi har et gjennomgående fokus på å utjevne forskjeller, og vil gjøre
det vi kan for å gi alle i Sagene bydel de samme mulighetene for et godt liv.

Sagene SVs toppkandidater til bydelsutvalget 2019: 3. kandidat Sidsel Fjelltun, 1. kandidat Gry
Bruland Larsen og 2. kandidat Jonas Finnanger.

Miljø
SV vil ha en grønn og sosial byutvikling slik at Sagene kan være en god bydel å bo og leve i for
mennesker i alle aldre og livsfaser. Miljøbydelen Sagene er den tettest befolkede i Oslo, og vi vil
jobbe for at bydelen skal være inkluderende, med gode og universelt utformede møteplasser. Vi
ønsker et nærmiljø hvor vi tar vare på hverandre, de grønne lungene og Akerselva. Vi krever renere
byluft, det er tross alt viktigere å få puste enn å få kjøre bil!
Sagene SV vil redusere biltrafikken i bydelen for å bedre luftkvaliteten, sørge for tryggere skoleveier
og bedre fremkommeligheten for gående og syklende.
SV har sammen med partiene på venstresiden i bydelen inngått en miljøavtale som blant annet har
bidratt til at det har blitt vann i fontenen i kirkeparken igjen, og det er bevilget penger i kommende
budsjett til opprustning av både Bjølsenparken og Torshovparken. Dette mener vi bidrar til en
triveligere bydel for alle. "Grønne midler" er i dag tilgjengelige for folk som ønsker å gjennomføre
miljøtiltak i bydelen. Disse midlene videreføres, og er sammen med frivillighetsmidlene viktig for å få
til et enda bedre miljø på Sagene.

Sagene SV vil:
●
●
●
●
●
●

●

Bevare og fullføre Akerselva miljøpark. Vi vil åpne opp og gjøre den mer tilgjengelig for
turgåere, og hindre nye utslipp og forurensning av elva.
Jobbe for at badeplassen i Akerselva ved Myraløkka kommer endelig på plass - dette er bra
både for trivsel og folkehelsa.
Jobbe for å redusere biltrafikken forbi skolene, blant annet ved å innføre såkalte Hjertesoner.
Dette er et prosjekt som sørger for at det blir mindre biltrafikk rundt skoler med barnetrinn.
Jobbe for økt gjenbruk. Vi ønsker flere ordninger av typen verktøyutlån, bytteboder og
verksteder for reparasjon, samt enda en minigjenbruksstasjon i bydelen.
Utvide og videreutvikle sykkelveinettet slik at vi får mer sammenhengende sykkelveier
gjennom bydelen.
Ta vare på og oppgradere parkene. Vi vil sørge for enda flere treningsapparater, toaletter,
fellesgriller, bord og benker, og få på plass nødvendig belysning slik at parkene oppleves som
trygge også på kveldstid.
Opprettholde kolonihager, parsellhager og skolehager. Dette er gode møteplasser og arenaer
for sosialisering, integrering og læring.

Oppvekst, barn og unge
En av de største endringene i Oslo de siste fire årene er innføringen av gratis halvdagsplass i
Aktivitetsskolen. For skoleåret 2018-19 har første- og andreklassingene i bydel Sagene gratis
halvdagsplass. Dette er en ordning som gjør at alle kan leke og lære på AKS uavhengig av foreldrenes
økonomi. Gratis AKS finansieres ved hjelp av eiendomsskatten som ble innført av det rødgrønne
byrådet i 2016.
I Sagene bydel er det mange som bor trangt. Gode fritidstilbud og ungdomsaktiviteter er derfor helt
avgjørende for at ungdom skal ha et sted å være. I budsjettet for 2019 er det satt av 650 000 kroner
til ungdomstiltak og sommerjobber for ungdom.
Sagene SV vil
●

●
●

●
●
●
●

Videreutvikle prosjektet med sommerjobb for ungdom, spesielt tiltaket «Ungdom hjelper
eldre». Det gir ungdommene arbeidserfaring, penger i lomma og muligheten til å bli kjent
med godt voksne mennesker i bydelen.
Videreføre og utvide ordningen med gratis frokost i bydelens barne- og ungdomsskoler.
At bydelen fortsetter med å utføre flere barneverntjenester i egen regi i stedet for å kjøpe
kommersielle tjenester. Det gir mer forutsigbarhet for barna, tryggere arbeidsplasser og mer
for pengene.
Jobbe for å bevare og forbedre leksehjelptilbudene i bydelen vår.
At barnehageansatte får mulighet til etterutdanning, slik at barnehagene i bydel Sagene skal
ha nok ansatte på jobb med pedagogisk utdannelse.
Jobbe for at vikarene i de kommunale barnehagene ansettes i faste, hele stillinger i en
vikarpool. Det gir trygghet og forutsigbarhet for både vikaren, barnehagen og barna.
Videreføre åpen barnehage på Torshov. Det er gratis og et viktig lavterskeltilbud for de som
trenger det.

Boligpolitikk
Med god byutviklingspolitikk er det mulig å sikre at mennesker i ulike livssituasjoner kan bo og leve i
Sagene bydel. Det er ingen grunn til å la byutviklingen styres av markedskreftene alene. Sagene SV
mener kommunen må være en aktiv pådriver for å bygge nye og varierte boliger, tilpasset behovet i
Sagene bydel, fremfor behovet til kommersielle aktører. Det skal være mulig for unge voksne å få seg
et sted å bo uten å være avhengige av hjelp fra foreldre. Vi trenger boliger for ulike generasjoner og
flere leiligheter tilpasset barnefamilier slik at det er mulig å bli i bydelen når familien vokser. For å få
til dette ønsker Sagene SV å legge til rette for at det bygges flere boliger utenfor markedet, og
utenfor pris- og gjeldsspiralen. I samarbeid med Husbanken, boligbyggelagene og Oslo kommune
ønsker vi å sette i gang prosjekter med leie-til-eie, ikke-kommersielle utleieboliger og allmenne
borettslag etter modell fra Danmark.
Sagene SV vil:
●

●

●

●

Aktivt bruke de mulighetene som ligger i byutviklingen. Sagene er et av de tettest befolkede
områdene i Norge, og det er nok av utbyggere som ønsker å bygge høyt og tett i bydelen.
Sagene SV vil presse på for gode bomiljø og høy bokvalitet, med nok lys og luft.
Fortsette oppgraderingen av de kommunale boligene i bydelen. Det har blitt gjennomført
store oppussingsprosjekter i perioden på for eksempel Store Sandaker gård, men
vedlikeholdsetterslepet er fortsatt stort.
Flere bomiljøvaktmestere vil være et viktig tilskudd for alle som lever sine liv i de kommunale
bygårdene. Det vil øke tryggheten og sikkerheten for alle som bor i bydelen. Vi vil jobbe for
økt grad av medbestemmelse for beboerne og flere felleslokaler og møteplasser.
Vi vil jobbe for å avvikle markedspris (gjengs leie) for kommunale boliger. Boligene må leies
ut til kostpris.

Kultur og idrett
Sagene er Oslos kulturbydel og har et aktivt idrettsliv. SV vil bidra til et stort mangfold av kulturelle
og sportslige aktiviteter. Vi vil spesielt satse på frivillige grupper og lag der bydelens innbyggere i alle
aldre kan utvikle sine kreative og sportslige ferdigheter. Selv en lav årsavgift gjør aktiviteter
utilgjengelige for mange barnefamilier. Det er derfor viktig å videreføre og utvide de mange gode
gratistilbudene i bydelen.
Til tross for at Sagene er en aktiv idrettsbydel, er det bydelen i indre by med færrest idrettsanlegg.
Idrettsanlegget på Voldsløkka bør opprustes og få flere fasiliteter, og bli bedre belyst. I dag må
skolebarn busses til andre bydeler for å få svømmeopplæring. Vi ønsker et nytt skolebasseng, men
også at bydelen får et bad med god tilgjengelighet for alle, uansett helse.

Sagene SV vil:
● Opprettholde driften ved Ung Metro, Ung Media og Torshovdalen Aktivitetshus, og jobbe for
et samlingssted for eldre ungdom.
● Sørge for at vi har gode kulturtilbud og møteplasser for bydelens eldre – både de spreke og
de som har behov for omsorg.
● Jobbe for flere idrettsanlegg og flerbrukshaller i bydelen, samt sørge for vedlikehold av
eksisterende anlegg. Ved etablering av nye anlegg må behovene til barn og unge komme
først.
● Jobbe for å få opprettet et svømmetilbud i bydelen.
● Prioritere tilskudd til frivillige organisasjoner og lag høyt.
● Tilby møtesteder og øvingslokaler til ungdom og støtte bydelens korps.
● At Sagene skal fortsette å fremme all kunst, også gatekunst, og bevare bydelens graffitivegg.
● Utnytte mer av parkområdet til å lage idrettsflater, for eksempel kunstgressbaner, ballbinger
og basketbaner.

Helse og omsorg
Sagene er en mangfoldig bydel med varierte helsebehov. For å utjevne ulikhetene må alle ha lik
tilgang til helsetjenester - din helse skal ikke være avhengig av verken din eller foreldrene dine sin
lommebok. SV arbeider med å jevne ut forskjellene fra starten av livet, blant annet gjennom “Nye
Familier”, som kommer på hjemmebesøk til småbarnsfamilier. I Sagene bydel er det mange som bor
trangt, noe som gir egne utfordringer. Bydelen har også en befolkning med store forskjeller mellom
de som tjener godt, og de som går på stønader. Sagene SV ønsker en tilgjengelig og inkluderende
bydel som ivaretar beboerne gjennom hele livsløpet.
Sagene SV vil:
●
●
●
●
●
●

Lage en ny handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep for bydelen.
Jobbe for at Sagenes innbyggere har tilgang til hyggelige, gratis møteplasser og fellesområder
utendørs og innendørs.
Sørge for at Sagenes uteområder er tilgjengelige for eldre og mennesker med
bevegelseshemninger gjennom utplassering av benker og godt vedlikehold på vinteren.
Styrke lavterskeltilbudene på Frisklivssentralen.
Styrke det psykiatriske tilbudet for ungdom gjennom skolehelsetjenesten.
Opprette tilbud om rask psykisk helsehjelp i bydelen.

Hvis du vil gjøre Oslos beste bydel varmere, mer miljøvennlig og mer inkluderende gjelder det å
bruke stemmeretten på valgdagen mandag 9. september eller i forhåndsvalget.

Godt valg!

