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Kjære St. Hanshaugen-velger!
To av vår tids største utfordringer er klima og økende ulikhet i
makt og rikdom. Dette er utfordringer vi også møter lokalt. For
å møte disse utfordringene må vi bygge et rettferdig, inkluderende og bærekraftig samfunn, for de mange - ikke for de få.
St. Hanshaugen er en bydel som strekker seg fra øst til vest – fra Oslo
sentrum og helt opp til Marienlyst, og har rundt 39 000 innbyggere.
Med andre ord er det en bydel med store interne forskjeller. Store
forskjeller er noe som rammer oss alle, og skader fellesskapet.
St. Hanshaugen er bydelen i Oslo med nest høyest kvadratmeterpris.
Samtidig har vi prosentvis flere lavinntektsfamilier enn snittet i Oslo.
Vi har også høyere andel sosialhjelpsmottakere enn snittet i Oslo og
vi har lavere gjennomsnittsinntekt enn snittet i Oslo. St. Hanshaugen
SV vil jobbe for å utjevne disse forskjellene. Derfor ønsker vi å være
bydelen som er forsøksmodell for den tredje boligsektor.
Vi må sikre fritidsaktiviteter for barn og unge, tilrettelegge for at
skoler kan tilby korps, idrett og andre frivillige aktiviteter. Vi vil
videreutvikle bilfritt byliv, jobbe for bedre kollektivtransport og bedre
fremkommelighet for syklister og folk med nedsatt bevegelsesevne,
så vi blir en bydel for alle. Vi må tilrettelegge for gode helsetilbud, god
tilgang til marka og grøntarealer i folks nærmiljø.
For å skape et grønnere og mer inkluderende samfunn på St.
Hanshaugen er vi avhengig av at alle er med på laget. Vi håper derfor
at du er med oss i kampen for et mer rettferdig, grønt og solidarisk
Oslo.
Nina Zimmer,

1. kandidat til bydelsutvalget
St. Hanshaugen SV
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Vi vil videreutvikle bilfrie
gater - i samarbeid med St.
Vi
vil
utvide
Hanshaugen beobere!

”

bilfritt sentrum!
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Vi vil jobbe for gode
aktivitetstilbud for
eldre i kommunene
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St. Hanshaugen for de mange, ikke de få!
Politikk påvirker folks liv. Politikk avgjør hvem som skal ha råd
til fritidsklubb, hvor stor luftforurensingen er der du bor, hvor
godt tilbudet på aktivitetsskolen er og hvor god tid de som
skal ta vare på våre eldre har.
St. Hanshaugen bydel strekker seg fra øst til vest i byen, med store
interne forskjeller - den delte byen i én bydel. År med kutt fra et
Høyrestyrt byråd og en fortsatt høyrestyrt bydel har smertet for de
som har minst.
I denne valgperioden vil St. Hanshaugen SV vise at politikk virker. Vi
vil bringe politikken og tjenestene nærmere innbyggerne, og utvikle
bydelen for folk, ikke private særinteresser.
St. Hanshaugen SV vil prioritere følgende saker:
• Bilfritt byliv og bilfrie soner i bydelen for å skape gode bomiljøer og
sikre fremferd for personer med funksjonsnedsettelser.
• Fritidstilbudet til ungdom i bydelen.
• Framkommelighet for syklister og gående uavhengig av
funksjonsgrad.
• Jobbe for at tomten til Veterinærhøgskolen og tidligere
Deichmanske hovedbibliotek kommer innbyggerne til gode som
kulturarenaer, areale for flerbrukshall og forsøk med en tredje
boligsektor.
• Forlenge 34-linjen for å bedre tilgang til Marka for bydelens
beboere.
St. Hanshaugen SV vil at St. Hanshaugen skal være en god bydel å bo i
for alle mennesker. Bydelens innbyggere skal trives her, føle tilhørighet
til bydelen og ha mulighet til å engasjere seg.
St. Hanshaugen SV legger Oslo SVs kommunevalgprogram 2019-2023 til
grunn for sitt arbeid.
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Program 2019-2023
1. Oslos mest miljøvennlige bydel
St. Hanshaugen SV vil at det skal være enkelt for alle å leve
miljøvennlig i bydelen. St. Hanshaugen skal preges av grøntområder, gode forhold for syklister og gående - uavhengig av
funksjonsgrad, flere miljøstasjoner og færre biler. Kollektivtilbudet i bydelen skal styrkes.

Vi vil:

10

•

Jobbe for at ny t-banetunnel gjennom sentrum prioriteres.

•

Gå inn for fortsatt parkeringsfri Thereses gate hvor trikken har
prioritet, men styrke dialogen med beboere og berørt næringsliv.

•

Ha forsøk med bilfrie gater, også utenfor Ring 1, i dialog med beboere om dette og andre miljøtiltak.

•

Gå imot økt parkeringskapasitet i bydelen. Beboerparkering skal
prioriteres.

•

At bydelen skal gå foran med et godt eksempel og minimere bruk
av miljøfiendtlige engangsartikler.

•

Forlenge 34-linjen for å bedre tilgang til Marka for bydelens beboere.
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2. God velferd varer hele livet
Velferdstjenester er hjørnesteinen i norsk utjevningspolitikk.
St. Hanshaugen SV mener et godt velferdstilbud for bydelens
innbyggere best skapes gjennom offentlige fellesskapsløsninger
som er demokratisk forankret. Vi vil derfor arbeide for offentlige
løsninger, og motarbeide privatisering og konkurranseutsetting.
Bydelens ansatte er avgjørende for å sikre god kvalitet på tilbudet til bydelens innbyggere. St. Hanshaugen SV er opptatt av
bydelens ansatte som de mest sentrale samarbeidspartnere i
utviklingen av bydelens tjenestetilbud. Offentlige tjenester skal
møte folk der de er, og være tilpasset vanlige folks liv.
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Vi vil:
• Styrke hjemmetjenesten i bydelen og gi de eldre større
mulighet til å bestemme hvordan den avsatte tidsrammen
brukes. St. Hanshaugen har blitt en foregangsbydel på
eldreomsorg i hjemmet, blant annet gjennom hverdagsrehabilitering og etableringen av egen enhet for hverdagsmestring. Vi ønsker å fortsette arbeidet med forbedring
og individuell tilrettelegging.
• Jobbe for at bydel St. Hanshaugen etablerer flere læreplasser. Dette kan eksempelvis gjelde helsesektoren, barnehager og bydelsadministrasjonen.
• Sikre og videreutvikle drift av ungdomsklubber, utekontakten og helsestasjon for ungdom. Bevare Leker’n i tillegg til
Fagerborg og Hammersborg fritidsklubber. Fritidsklubber
og etterskoleordning for 5.- 7. klasse bør være gratis. I
første omgang på Møllergata skole. Fritidsklubbene skal
være en trygg arena med fokus på ungdoms utfordringer
og behov, blant annet arbeid mot seksuell trakassering.
• Følge opp våre ambisjoner for tilbudet i det nye ungdomshuset i Stensparken.
• Sikre et folkebibliotektilbud i bydelen når Deichmanske
hovedbibliotek flytter til Bjørvika, i form av en lokal filial.
Styrke skolebibliotekene i bydelen.
• Gjennomføre en lokal tillitsreform. Tillitsreformen skal
erstatte stadig mer kontroll,rapporteringer, byråkrati og
markedsstyring i offentlig sektor, med mer tillit og tid til
de ansatte og større medvirkning for brukerne.
• Sikre at Oslohjelpa følges opp lokalt, og videreutvikles.
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ha bolig” Viogvil
byutvikling
med plass til
alle!
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Vi vil ha en by- og
boligutvikling med
plass til alle!
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3. Ung i bydel St. Hanshaugen
St. Hanshaugen er i dag en bydel med for få muligheter for
barn og unge. Å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår der
alle har like muligheter er viktig for ethvert lokalsamfunn.
Det danner grunnlaget for mulighetene senere i livet og er
derfor en av de viktigste oppgavene til bydelen. Ungdom må
få anledning til å delta i organisert aktivitet som i stor grad
skjer på egne premisser. Det er viktig med utekontakt og et
helsetilbud rettet spesielt mot ungdom.

Vi vil:
•

Jobbe for et godt kommunalt barnehagetilbud og gå mot konkurranseutsetting og kommersialisering.

•

Sikre et godt pedagogisk tilbud i barnehagene og jobbe for å oppfylle kravene til kompetanse i barnehageloven.

•

Bygge opp tilbudet til ungdom i samarbeid med bydelens ungdom
og Ungdomsrådet, eksempelvis gjennom å styrke fritidsklubbene.

•

Sikre stabil, langsiktig drift av ungdomshuset i Pilestredet 84B.

•

Gå inn for at det bevilges nok penger til at bydelens barneverntjeneste kan gi et helhetlig utadrettet tilbud.

•

Jobbe for å legge bedre til rette for det frivillige idrettsarbeidet i
bydelen.

•

Jobbe for å øke skolens mulighet til å tilby sine lokaler til idrett,
korps og andre frivillige aktiviteter.

•

Jobbe for flerbrukshall på Veterinærhøgskoletomten.
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4. Bolig- og byutvikling med plass til
St. Hanshaugen er en bydel preget av stor gjennomstrømning, blant annet på grunn av få egnede familieboliger,
hyblifisering og høye eiendomspriser. St. Hanshaugen
SV ønsker at flere unge skal kunne bli boende i bydelen,
at det skal være mulig å eie sin egen bolig eller leie forskjellige boligtyper til en overkommelig pris. Når områder planlegges opprustet må dette skje i samarbeid med
menneskene som bor i og bruker området til daglig.
St. Hanshaugen SV ønsker at St. Hanshaugen skal være
en bydel med plass til alle, særskilt for de med de ekstra
utfordringer med å komme inn på boligmarkedet være seg
økonomisk situasjon, rusproblematikk eller andre utfordringer.

Vi vil:
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•

Jobbe for et mer familievennlig St. Hanshaugen, for eksempel
gjennom tilgang på lekeareal i folks nærmiljø.

•

Være forsøksbydel for en tredje boligsektor.

•

Arbeide for bedre fremkommelighet for syklister, fotgjengere og
folk med nedsatt bevegelsesevne, også vinterstid.

•

Øke tilgjengeligheten til grøntarealene i bydelen og legge bedre til
rette for bruk av disse.

•

Bevare Y-blokken.

•

Ivareta rettighetene og styrke tilbudet til bydelens utsatte beboere, særskilt personer med rusproblemer. Brukerorganisasjonene
skal inkluderes i arbeidet.

•

Gå imot nedleggelse av Ullevål Sykehus.
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5. En trygg og ansvarlig bydel
St. Hanshaugen SV mener det skal være trygt å ferdes i bydelen. Vi vil skape en bydel som motarbeider vold, seksuell trakassering, utnyttelse av mennesker og kvinneundertrykkelse.
Opplyste gater og parker er tiltak vi vil prioritere for at det skal
være tryggere å ferdes i bydelen.
Serveringssteder kan være en viktig lokal møteplass og arena
for kulturutrykk. St. Hanshaugen SV ønsker å styrke dialogen
med utelivsbransjen og samtidig bruke det rommet vi har til å
legge føringer på hvordan skjenkebevillinger brukes. I tildeling
av skjenketillatelse vil vi jobbe for at strippeklubber ikke får
skjenkebevilling.

Vi vil:
•

Jobbe for bedre belysning i bydelen.

•

Jobbe for at det ikke gis skjenkebevilling til strippeklubber.

•

Fortsette å jobbe for en skjenkepolitikk som tar hensyn til bomiljøene i bydelen.

•

Jobbe for at bydelen skal ha ansvar for skjenkebevillingen.

•

At bydelens ledere, mellomledere og tillitsvalgte skal kurses i
håndtering av seksuell trakassering.
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6. St. Hanshaugen for alle
St. Hanshaugen SV ønsker at bydelen skal kunne bli brukt
av alle, uavhengig av funksjonsevne. Vi vil vektlegge dette i
behandling av byggesaker og byutviklingstiltak.
Bydelen som arbeidsgiver må aktivt rekruttere ansatte med
minoritetsbakgrunn, slik at arbeidsstokken i større grad
gjenspeiler befolkningssammensetningen i bydelen.

Vi vil:
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•

Forsvare krav om universell utforming når vi behandler byggesaker.

•

Arbeide for å rekruttere funksjonshemmede og etniske minoriteter til stillinger i bydelen.

•

Fortsette fokuset på språkopplæring blant ansatte som har behov for dette.

•

At det skal utarbeides retningslinjer for bruk av tolk i bydelens
tjenester.

•

Styrke deltakelse og inkludering som grunnlag for politikkutforming for personer med funksjonsnedsettelse.
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7. Styrket demokrati og frivillighet
St. Hanshaugen SV vil øke innbyggernes mulighet til å delta i saker som avgjøres i bydelens folkevalgte organer.
Bydelens frivillige organisasjoner gjør en viktig innsats
på områder som er av stor betydning for mange. Det er
derfor viktig at bydelen tilrettelegger for organisasjoner
og andre som ønsker å bidra med frivillig innsats.

Vi vil:
•

Fortsette samarbeidet med Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd
for funksjonshemmede og starte samarbeid med brukerorganisasjoner for rusavhengige i bydelen for å styrke deres
deltakelse i de demokratiske prosessene.

•

Arbeide for å øke beløpet som settes av i budsjettet til frivillighetsmidler.

8. Flyktningpolitikk
St. Hanshaugen skal være en solidarisk bydel som
ønsker flyktninger velkommen. Gitt en endring i
den politiske situasjonen må bydelen være klar
til å ta sin del av ansvaret og vurdere å reetablere et integreringsmottak. Bydelen skal legge opp
til et tilbud om nabolagskontakter for nyankomne
flyktninger i bydelen.
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9. En verdig eldreomsorg
Bydelens tilbud overfor eldre representerer essensielle
tjenester i hverdagen og er avgjørende for å sikre en verdig
alderdom. Tilbudene skal ivareta både de eldre selv og deres
pårørende med god informasjon og kommunikasjon om den
enkeltes behov.
Mange eldre opplever det som frustrerende at de stadig
møter nye pleiere, enten det er i hjemmetjenesten eller på
sykehjemmet. St. Hanshaugen SV vil redusere dette problemet ved å tilby flere ansatte innenfor tjenestene faste og
flere hele stillinger.

Vi vil:
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•

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell innenfor tjenestetilbudet til bydelens eldre, sørge for at det tilbys faste og hele
stillinger og legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

•

Legge vekt på synspunktene fra representanter for de ansatte
i bydelen.

•

Styrke sykehjemstilbudet, og samtidig vektlegge forebyggende
arbeid for å redusere sykehjemsbehovet i utgangspunktet.

•

At tillitsreformen skal videreføres.
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Heier du på fellesskapet?
Bli med:
		

Send en melding med INNMELDING
[navn] [din e-post] [din adresse] til 2090.

(100 kroner trekkes fra telefonregningen)

Bilder: Oslo SV, Kristian Myhre og Bymiljøetaten

sv.no

