LOKALPROGRAM 2019-2023
NÆRMILJØPARTIET SAGENE MDG
Miljøpartiet De Grønne arbeider for en by med levende nabolag til det beste for mennesker,
dyr og miljø. Miljøpartiet De Grønne handler lokalt i et globalt perspektiv. For å løse de store
oppgavene i vår tid, må vi begynne med det som er nær oss.

GRØNN POLITIKK - BRA FOR KLODEN - BRA FOR LIVET PÅ SAGENE
Oslo har blitt en miljø- og klimaby som hele verden ser til for inspirasjon. Med MDG i byråd
og i posisjon i bydelsutvalget, i samarbeid med Ap, SV og Rødt, har Sagene fått et kraftig løft:
Vi har fått tryggere gater og renere luft
🌻 Vi har etablert kilometervis av nye sykkelveier, og innført beboerparkering
🌻 Vårt BU-initiativ, Grønne midler, har nå spredd seg til flere bydeler. Grønne
midler og tilskudd til frivillighet har vært positivt for nærmiljøutviklingen i
bydelen
🌻 Vi har fått gjennom at kommunen skal utrede styrket vern av Akerselva miljøpark
🌻 Vi fikk gjennomslag for ny skole og sammenhengende grøntdrag langs Akerselva
på Lilleborgtomta
🌻 Vi fikk gjennomslag for verktøysbibliotek på Deichmanske bibliotek Torshov
🌻 Flere tjenestereiser i bydelen foregår nå med el-sykkel eller lastesykkel
🌻 Innkjøpsordningene i kommunen er skjerpet til å bli mer bærekraftige
🌻 Vi har sørget for mer bærekraftig mat i bydelens kantiner og institusjoner, og fått
på plass en handlingsplan for sunt og bærekraftig kosthold
🌻 Fått gjennomslag for at bydel Sagene skal bli første (engangs)plastfrie bydel og
skal delta i pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten
🌻 Vi har innført gratis aktivitetsskole, og det blir servert skolefrokost til alle
bydelens barn og unge
🌻 Rosa busser for eldre i bydelen har startet opp
🌻 I Kyrre Grepps gate er det etablert et lavterskel flerbrukshus
🌻 Sørget for flere sommerjobber for unge
🌻 Sørget for oppgradering av parkene i bydelen
🌻 Fått gjennomslag for et pilotprosjekt med gratis sykkelgarasjer i bydelen
🌻

OG VI ER BARE SÅVIDT I GANG!
Grønn politikk handler også om å kjempe mot ensomhet, urettferdighet og ulikhet, og legge
til rette for mangfoldet. Dette innebærer bl.a. forebyggende arbeid for barn og unge og å
skape en mer sosial boligpolitikk. Selv om det er mange store parker på Sagene, er bydelen
svært folketett med stort behov for flere gode tilgjengelige grøntområder.
Sykkelveiutbyggingen er ikke avsluttet, det er mange som fortsatt synes det er utrygt å gå og
sykle på Sagene, og flere steder i bydelen plages folk av støy og luftforurensning.
Skal den positive utviklingen i Oslo fortsette med politikere som tenker grønt og våger å
handle nytt, trenger vi din stemme både for bydelsutvalget og til byrådet.
Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for en by med levende nabolag. Vi vil prioritere og
planlegge på barnas premisser. En god by for barna er en god by for alle.

VÅRE VALGLØFTER:
🌱

Gi barn og unge i bydelene mulighet for gode fritidstilbud uavhengig av
familieøkonomi

🌱

Fortsette arbeidet med å etablere trygge skoleveier og sammenhengende
sykkelveier

🌱

Bevare og styrke grøntarealene og dyrkingsaktiviteten i bydelen

🌱

Fortsette satsingen på kultur, grasrotengasjement og frivillighet

🌱

Tilrettelegge for og ta vare på småbedrifter og gründere

HER ER DE FIRE HOVEDSAKENE VI ØNSKER Å JOBBE MED:

1. G

rønne lunger og levende byrom
Bydel Sagene har mange friområder, men per person er dette likevel blant det laveste i Oslo.
Vi vil jobbe for flere fellesområder og videreutvikle allerede eksisterende arealer til
befolkningen. Vi vil verne om naturmangfoldet og sikre at også humler og bier trives på
Sagene. Med urban matproduksjon vil vi gjøre Sagene grønnere og skape møteplasser som
fremmer sosialt felleskap.
Bydelen har etablert flere gode og viktige tiltak for mer bruk og god drift av parkene. Sagene
MDG ønsker innflytelse og rådighet over parker som i dag ikke driftes av
bydelsadministrasjonen. Sagene MDG mener at fagfolk, som en bydelsgartner, vil være
nødvendig for å utvikle og drifte de grønne lungene og vegetasjonen i bydelen på en
langsiktig og bærekraftig måte. Dette er viktigere enn noen gang. I en bydel som vokser og
fortettes forventer vi økt behov for parkene, og klimaendringer med mer tørke og større
nedbørsmengder gir nye utfordringer for driften.

De Grønne vil:
🌳

Fortsette satsingen på urban matproduksjon og dyrking på tak og ledig areal. Øke den
økonomiske satsingen på prosjektet Spiselig Sagene.
🌳 Ivareta biologisk mangfold i veikanter og rundkjøringer ved å la vegetasjonen gro.
🌳 Jobbe aktivt for at Sagene skal være en bievennlig bydel. Etablere insektsvennlige
blomsterenger i parkenes helninger der det uansett er vanskelig å slå gresset.
🌳 Beplante bydelens offentlige parker med flere trær, nyttevekster, bærbusker og frukttrær,
og samtidig sikre fortsatt oversiktlig og trygg ferdsel i parkene
🌳 Utrede muligheten for å ansette en bydelsgartner
🌳 Etablere flere parseller, dyrkingskasser i offentlige arealer og i borettslag
🌳 Jobbe for flere grøntarealer i bydelen, fra “grått til grønt”, f.eks. omgjøre deler av
Advokat Dehlis plass til park og følge opp planene for Kyrre Grepps gate
🌳 Under planleggingen av utbygging på Torshovtoppen være en pådriver for å bevare de
mange trærne og at området forblir åpent og grønt
🌳 Fortsatt jobbe for, og støtte kravet om en stor park i Nydalen
🌳 Jobbe for at bekken (Ilabekken) som renner gjennom Iladalen kommer frem i dagen
🌳 Verne om Akerselva Miljøpark og ta rollen som pådriver for å utvikle området ved elva til
glede for hele bydelens befolkning, og fjerne utløpsrør til elva som kan forurense
🌳 Plassere ut flere fellesgriller i parkene
🌳 Jobbe for et forbud av engangsgriller i parker og på friområder
🌳 Utrede muligheten for felles bakerovn i bydelen
🌳 Jobbe for å etablere flere gratis offentlige toaletter og drikkevannsfontener
🌳 Sørge for flere benker og sittegrupper i byrommene

2. L ivskvalitet 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 gjennom frivillige aktiviteter, kultur og idrett
videreføre ordninger som sikrer livskvaliteten til unge og eldre i bydelen. I tillegg vil vi at
bydelen både sikrer nok gode barnehager og sykehjemsplasser for alle som trenger det.
Samtidig skal de som ikke trenger sykehjemsplass kunne få bo hjemme, i tilrettelagte
omsorgsboliger, eldrekollektiv eller seniorbolig.

De Grønne vil:
Styrke bydelens helsestasjon og utvide tilbudet for ungdom
👣 Arbeide for friluftsbad på Myraløkka, og for at bydelen får et helårs svømmetilbud
👣 Jobbe for at barn i bydelen får tilgang til aktivitetstransport, et buss-til trening-tilbud for
barn og unge som har lang vei til trening og kamper
👣 Jobbe for at alle bydelens eldre får tilgang til Rosa busser, et dør-til-dør transporttilbud
for eldre
👣 Sikre vedlikehold av de lokale fritidsarenaene, f.eks. pusse opp og forbedre
Lilleborgbanen nærmiljøanlegg
👣 Jobbe for rimeligere skolefritidsordning til barn i bydelen, med spesielt fokus på barn og
unge som kommer fra familier med svak økonomi. For eksempel gjennom
støtteordninger til å dekke kontingent til fritidsaktiviteter
👣 Fremme kulturlivet i bydelen, ved å jobbe for rimelige lokaler for atelier og verksted, og
ved å legge til rette for gatekunst og graffiti på egnede steder i bydelen
👣 Fortsette prosjektet med gratis skolefrokost
👣 Starte et prosjekt om sunne kostholdsvaner som et samarbeid mellom skolene og Sagene
Frisklivsentral
👣 At bydelens omsorgs- og eldrehjem skal få «Livsglede for eldre» sertifisering
👣 At sykehjem og institusjoner skal samarbeide med barnehager og skoler i nærmiljøet for
å senke generasjonskløften
👣 Utrede muligheten for å tilby faste team for hver bruker for å øke trygghet og kontinuitet
i hjemmetjenesten
👣 Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som jobber med helseforebyggende og
helsefremmende tiltak på tvers av ulike alders- og befolkningsgrupper
👣 Bruke urban dyrking og frivillig aktivitet som møteplass på tvers av kultur, alder og
livssituasjon
👣 Utrede muligheten for å etablere flere friområdet for hunder i bydelens parker
👣 Jobbe for bedre bomiljø og vedlikehold av bydelens kommunale boliger
👣 Jobbe for tiltak spesielt rettet mot barn og barnefamilier som bor i kommunale boliger
👣

3. Grønn verdiskaping
Vi vil arbeide for smartere ressursutnyttelse på alle områder og nivåer, fra produksjon til avfall.
Miljøpartiet De Grønne mener at grønn verdiskapning og fremtidsrettet innovasjon er helt
nødvendig for overgang til en sirkulær økonomi hvor avfall blir behandlet som en ressurs. En
aktiv grønn næringspolitikk handler også om å skape levende lokalsamfunn hvor det er godt
for alle å leve. Som innbygger på Sagene skal det være kort vei til praktiske og grønne valg i
hverdagen.

De Grønne vil:
🌤

Etablere klimaregnskap på bydelsnivå
🌤 Jobbe for å rehabilitere istedenfor å rive og bygge nytt
🌤 At bruk av belysning reduseres i offentlige bygg etter stengetid
🌤 Stille klima- og miljøkrav i bydelens innkjøpsordninger
🌤 Støtte dagligvareforretninger i arbeidet for redusert matkasting
🌤 Redusere kjøttforbruket med 50 %, sørge for velsmakende vegetartilbud og tilby et
fullverdig vegansk alternativ i alle bydelens kantiner
🌤 Tilby vegansk mat på alle bydelens arrangementer
🌤 Sørge for at det er lett å kildesortere
🌤 Styrke bytteordninger og gjenbruk i bydelen
🌤 Styrke reparasjonstilbudet i bydelen ved å bl.a. støtte den videre utviklingen av
Deichmanske Torshov som et sted for økt reparasjon og deling, og utrede utvidet bruk
av minigjenvinningsstasjonene. Vi vil også jobbe for etablering av en reparasjonskafé
🌤 Styrke ordninger for utlån av sportsutstyr og friluftsutstyr
🌤 Videreføre og styrke ordningen Grønne midler
🌤 Imøtekomme initiativer til nytt lokalt næringsliv, til nye verksteder og frivillige grupper,
butikker og spesialforretninger
🌤 Jobbe for å skape flere lokale utendørs markedstorg/plasser hvor den som ønsker å
bytte, selge og promotere sine produkter kan nå potensielle kunder

4. Grønn samferdsel
Grønn samferdsel vil føre til redusert luft- og støyforurensning i bydelen. Vi ønsker å gjøre det
enkelt og trygt for innbyggerne å gå, sykle eller reise kollektivt i alle sine daglige gjøremål.
Dette vil vi gjøre gjennom å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, i hele
bydelen, samt opprette parkeringsplasser for bildeling.

De Grønne vil:
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲

At all transport i regi av bydelen enten skal skje gående, med elbil, sykkel eller rosa
buss.
Opprette “hjertesoner” med lave fartsgrenser rundt alle bydelens skoler og barnehager
Utvikle flere attraktive og trygge sykkeltraseer
Etablere flere trygge sykkelstativer, sykkelgarasjer og sykkelhotell
Opprette flere røde felter i kryss og tryggere løsninger for syklister i rundkjøringer
Jobbe for at flere områder tilrettelegges for levende byliv (f.eks. på Advokat Dehlis
plass) ved å etablere bilfrie gater og restriktiv gjennomkjøring, torg og parker
Etablere flere ladestasjoner for elbiler i bydelen og fordele disse bedre
Innskjerpe tiltak mot parkering på fortau og sykkelfelt
Etablere flere plasser for bildeling i bydelen

