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Tenk nytt, stem grønt på Sagene 

Sammen med likesinnede i andre land er Miljøpartiet de Grønne med på en politisk dugnad 

for å bygge et samfunn som kan fungere i pakt med naturen. Vi må etablere et økonomisk 

system som resulterer i økt menneskelig trivsel og sosial likhet , uten at det går utover 

naturen som vi er avhengige av for å leve sunne og gode liv. Vi vil ha utvikling uten vekst. Vår 

målsetning er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Ikke til høyre, ikke til venstre, 

men framover. 

Sagene er den tettest befolkede bydelen i Oslo. Befolkningsveksten og fortettingen gir økt 

press på friområder og grønt areal, og trafikal belastning. MDG vil prioritere tiltak som 

fremmer et godt nærmiljø , og reduserer energiforbruket og belastningen på naturen. Vår 

målsetning for 2015-2019 er at Sagene befester sin posisjon som en grønn foregangsbydel i 

Oslo. En stemme til de grønne er med på å sikre et triveligere bomiljø der du bor. Med 

nytenkning og medmenneskelighet skaper vi et bærekraftig og mer inkluderende samfunn i 

dag, og for våre barn og barnebarn. 

Fornybare Sagene 

Å fremme utviklingen av fornybarsamfunnet er en målsetning for Miljøpartiet de Grønne. Vi 

ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan ta i bruk nye teknologiske løsninger i bydelen. 

Vi vil sørge for bedre ressursutnyttelse gjennom flere gjenbruksordninger, enklere 

resirkulering og ved å fremme nye løsninger for sirkulering av avfall. En kretsløpsbasert, 

smart og fremtidsrettet økonomi tar hensyn til naturens tåleevne og utnytter samfunnets 

ressurser optimalt. Vi vil gjøre Sagene til en lavenergi bydel og gjøre det enklere for 

innbyggerne å ta grønne valg i hverdagen.  

De Grønne vil: 

● Etablere klimaregnskap på bydelsnivå 

● Få Avanserte måle- og Styringssystemer (AMS) i offentlig bygg fra 2020 

● Fase inn Avanserte måle- og Styringssystemer (AMS) i alle private husholdninger innen 2020.  

● Regulere ned strømforbruket ved å pålegge minimumsbelysning i bedrifter og offentlige bygg 

etter stengetid. 

● At bydelen skal velge null- eller lavutslippsalternativer i alle sine innkjøp der dette er mulig  



 

 

● Igangsette tiltak mot tomgangskjøring i bydelen 

● Sørge for at det at det er lett å kildesortere også for dem som ikke disponerer bil. 

● At nybygg skal ha energiforsyning kun fra fornybare energikilder. Grønne tak og bruk av 

solceller skal utredes og prioriteres. 

● Fremme etablering av grønne tak og solteknologi på tak 

● Vi ønsker gode bytteordninger og tilrettelegging for gjenbruk. Vi ønsker lokale byttehjørner 

lignende den i Bentsebrugata rundt omkring i bydelen. 

● Starte et prosjekt sammen med dagligvareforretningene i bydelen om reduksjon av 

matkasting 

 

Grønn mobilitet på Sagene 

Kollektivtilbudet i Oslo har forbedret seg i løpet av de siste årene og stadig flere sykler. Men 

utviklingen går på langt nær hurtig nok, og Oslo står ovenfor utfordrende flaskehalser flere 

steder i byen. Årsaken er at politikerne ikke har lykkes i å redusere biltrafikken og ta de tøffe 

prioriteringene som må til . Skal vi realisere de store mobilitets- og helsegevinstene som 

ligger i en miljøvennlig transportpolitikk, er vi nødt til å prioritere gående, syklister og 

kollektivt på bekostning av biler.  

Vi har en visjon om et bilfritt Sagene sentrum, uten støy og trafikkfeller, der gående og 

syklende kan føle seg trygge. Vi ønsker at alle innbyggerne skal kunne gå, sykle eller reise 

kollektivt til alle daglige gjøremål - ikke bare fordi det er bra for miljøet, men fordi det er det 

mest rasjonelle valget. Ved å fortette rundt knutepunkter og tilrettelegge for fotgjengere, 

syklister og kollektivtrafikk, i hele bydelen, samt avsette parkeringsplasser til bildeling, skal 

det ikke være nødvendig eller et behov å eie egen bil. Sagene bør også få tilgang til t-bane. 

De Grønne vil: 

● At all transport i regi av bydelen enten skal skje gående, med elbil eller sykkel. 

● Legge til rette for bysykler ved Bjølsen studentby. 

● Ha attraktive og trygghetsskapende sykkeltraseer gjennom parker, grøntområder og langs 

Akerselva.  Kvalitet og trygghet på sykkelveien er avgjørende for å få opp sykkelandelen. 

● Prioritere gående og syklende foran biler og parkeringsplasser i hele bydelen  

● Etablere sammenhengende sykkeltrase gjennom bydelen, skjermet fra annen trafikk 

● Flere røde felter i kryss og tryggere løsninger for syklister i rundkjøringer  

● Gjøre det tryggere for flere barn å gå og sykle til skolen 



 

 

● Etablere flere ladestasjoner for elbiler i bydelen  

● Etablere flere plasser for bildeling i bydelen 
 

● Legge til rette for flere og tryggere sykkelstativer  

● Jobbe for bilfrie gater i bydelen og innføre områder med restriktiv gjennomkjøring (spesielt 

tungtrafikk) 

Grønne lunger og levende byrom på Sagene  

Grønne lunger skaper trivsel og gir psykisk og fysisk velvære. Grøntarealer og parker bidrar 

også til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og bedre vannavrenning / 

overvannshåndtering . Vi vil at enda flere innbyggere på Sagene skal bruke friområdene og ta 

bydelen aktivt i bruk. Tilgang til grøntarealer fremmer aktivitet, psykisk helse, skaper rom for 

samvær og gir en opplevelse av frihet. Det er både god forebygging og livskvalitet.  

De Grønne vil: 

● Etablere flere utendørs treningsapparater i parker 

● Etablere fellesgriller og drikkefontener i parker 

● Videreføre og utvikle muligheter for innbyggerne til å drive dyrkingsrelatert aktivitet i 

bydelen. 

● Bruke urban dyrking og annen frivillig aktivitet (blandt annet finansiert gjennom grønne 

midler)  for å skape økt kontakt og  forståelse på tvers av kultur, alder og livssituasjon. 

● Verne om Akerselva Miljøpark og utvikle området ved elva til glede for hele bydelens 

befolkning.  

● Jobbe for at Bekken som renner gjennom Iladalen kommer frem i dagen 

● Etablere flere gratis offentlige toaletter i bydelens parker 

● At bydelen skal verne om og fremme urban matproduksjon på eksisterende grøntareal og ta i 

bruk ubrukt areal, land og tak. 

● Legge til rette for kommunale dugnader for rydding i parker og vedlikehold av stier og 

grøntarealer 

● Ivareta det biologiske mangfoldet i veikanter og rundkjøringer ved å la det vokse uforstyrret 

uten klipping. 

● Bevare store og verneverdige trær ved utbygging samt vedlikeholde av landskap 

● Bevare de kommunale tennisbanene på Voldsløkka 

● Oppgradere skøytebanen på Voldsløkka 



 

 

● Ha forbud mot engangsgriller i parkene. 

● Etablere tiltak for bier og humler 

● Legge til rette for gatekunst og grafitti på egnede steder i bydelen 

Inkluderende felleskap og lokal nyskaping på Sagene 

Grønn politikk handler ikke bare om å skjerme og bevare naturen, men også om å skape 

levende lokalsamfunn hvor det er godt for alle å leve. Tiltakene som vi kaller grønne, 

fremmer derfor både miljøet og livskvalitet.  Alt som er verdifullt i verden trenger ikke å 

koste penger. Hele mennesket skal trives på Sagene, uavhengig av økonomisk status eller 

posisjon. Vi vil gå inn for å styrke bydelsdemokratiet og legge til rette for at alle på Sagene 

skal ha anledning til å bruke fritiden sin til noe samfunnsnyttig, uavhengig av om de er i 

organisert arbeide eller ikke.  

De Grønne vil: 

● Videreføre og utvikle ordningen Grønne Midler 

● Styrke svømmetilbudet [ferdighetene] til bydelens befolkning.  

● Åpne Sagene bad  

● At det skal være kjøttfri mandag samt vegetartilbud i bydelens kantiner. 

● At det skal være tilbud om vegetarmat på alle bydelens arrangementer 

● Opprette en reparasjonskafe i bydelen, gjerne i samarbeid med frivilligheten.  

● Opprette et verktøysbibliotek i bydelen  

● Videreutvikle Torshovbibiloteket som møteplass og kunnskapsbærer for framtiden og utvide 

åpningstidene. 

● Stimulere bydelens frivillige sektor gjennom samarbeid, tilrettelegging og aktiv bruk av 

frivillighets- og kulturmidler  

● Opprette og synliggjøre en god oversikt over alle frivillige aktiviteter i bydelen.  

● Fremme lokal verdiskapning og fremtidsrettet innovasjon i bydelen 
 

● Verne om og støtte lokalforankrede bedrifter og næringsliv.  
 

Livskvalitet i alle livets faser 

Gjennom en grønn og aktiv livsstil kan både helse og livskvalitet forbedres. Forebygging er 

ofte den beste medisinen. De Grønne vil videreføre ordninger som sikrer livskvaliteten til 

unge og eldre i bydelen. Dette innebærer å satse på forebyggende tiltak og frivillige 



 

 

aktiviteter, kultur og idrett. I tillegg vil vi støtte bydelens politikk som sikrer at 

sykehjemsplasser er tilgjengelige til alle som trenger det. 

De Grønne vil: 

● At Bydel Sagene har nok trygge og gode barnehager. 

● Rimeligere skolefritidsordning og rabatert skolefritidsordning til barn med språklige 

utfordringer 

● [Styrke menneskeverdet og utnytte frivilligheten for å bedre forholdene for syke og gamle 

(blandt annet i institusjoner)] 

● Fortsette prøveprosjektet med gratis skolefrokost og utvide dette til alle skolene i bydelen. 

● Jobbe for å fremme plantebaserte matalternativer i alle bydelens omsorgsinstitusjoner, slik 

at dette blir lettere tilgjengelig / det blir enklere å velge vegetarisk. 

● Starte et prosjekt om sunne kostholdsvaner som et samarbeid mellom skolene og Sagene 

Frisklivsentral 

● Bydelens omsorgs-/eldrehjem skal få «Livsglede for eldre» - sertifisering. Stiftelsen Livsglede 

for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og 

meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser stimuleres sosiale, åndelige og kulturelle 

behov for den enkelte. 

● Sykehjem og institusjonene skal samarbeide med barnehager og skoler i nærmiljøet for å 

senke generasjonskløften. Særlig videregående elever som har utdanningsvalg innen helse og 

omsorg skal inkluderes. 

● Videreutvikle prosjekter lik “Sykling uten alder” som fremmer bedre helse, verner om miljøet 
og øker kontakten mellom generasjoner 

 
● Styrke bydelens helsestasjon og utvide tilbudet for ungdom 

 
● Utvikle flere uformelle møteplasser rundt omkring i bydelen og bruke disse aktivt i arbeidet 

med integrering og inkludering. 
 

 

 


