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Sagene i våre hjerter
Sagene er en bydel med en stolt historie og med folk fra alle
sosiale lag, i alle aldre og fra hele verden. Dette gir oss
styrke. Sammen skal vi skape en god bydel for alle. En bydel
som tar vare på deg. En bydel som gir deg muligheter. En
solidarisk bydel. En bydel som er full av opplevelser og
trygge fellesskap.
Vår bydel skal være et sted der alle kan leve gode liv. Da
trenger vi boliger med ulike eierformer og med god kvalitet
og størrelse for alle alders- og inntektsgrupper. Vi trenger
sykkelveier og kollektivtrafikk for å komme greit fram og
tilbake jobb. Vi trenger gode skoler og barnehager med
lærere som inspirerer og engasjerer barna våre. Vi trenger
en god helsestasjon, et godt barnevern og en variert
eldreomsorg vi kan være stolte av. Vi trenger trygge
arbeidsplasser og dyktige medarbeidere i bydelens
tjenester. Vi trenger et fellesskap som stiller opp når du
trenger det.
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Vår bydel skal være en foregangsbydel for miljø, kultur og
integrering. En bydel med rein luft og som stimulerer
kildesortering, gjenbruk og det å bytte og dele. På Sagene
skal vi motvirke forsøpling og sløsing med ressurser. Vår
bydel skal være grønn. Vi skal ta godt vare på Akerselva
Miljøpark, og vi skal ha parker som er godt vedlikeholdte
og som du kan trives i. Det skal være treningsapparater,
skiløyper og akebakker om vinteren. Og det skal være
badeplasser langs elva vår. Det skal være festivaler og
teater. Det skal være idrett og kultur. Vår bydel skal være
et spennende sted å bo og et sted mange vil besøke.

Dette er Sagene Arbeiderparti sine tre viktigste
saker:
•

utjevning av levekår slik at alle skal ha mulighet til å
leve gode liv.

•

ha attraktive, inkluderende og gratis møteplasser som
er for alle.

•

være en foregangsbydel for miljø, kultur og
integrering.
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Elvebydelen Sagene
Gjennom Bydel Sagene fra nord til sør renner Akerselva. I
tidligere tider la denne elva grunnlaget for industrialiseringen
av Norge. Nå er elva og områdene rundt vårt viktigste
rekreasjonsområde og et verdifullt historisk miljø med nye
skapende virksomheter. Akerselva har gått fra å være en grå
og forurenset elv til å bli en levende lakseelv med et rikt
plante- og dyreliv. Disse verdiene vil vi sikre/ta godt vare på
for framtida.
Vi lever i en verden som er preget av klimaendringer, men
hvor stadig flere forstår hvor viktig det er å begrense våre
egne utslipp. Vi må tenke globalt og handle lokalt.
Klimautfordringene løses best når alle samfunnets krefter
bidrar.
Sagene er Oslos miljøbydel og Sagene Arbeiderparti skal
sørge for at bydelen fortsatt skal være det.
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Derfor er Sagene Arbeiderparti sine tre viktigste
saker på miljøområdet:
•

ta vare på elva og si nei til nedbygging.

•

styrke bytte- og delekulturen.

•

videreutvikle den grønne bydelen.
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Akerselva Miljøpark
Akerselva Miljøpark er vårt viktigste grøntområde med et
mangfold av opplevelsesmuligheter. Dette betyr mye for mange
i vår bydel og i andre deler av Oslo. Derfor er det viktig for
Arbeiderpartiet å ta vare på elva og områdene rundt. Vi vil sørge
for at gjengrodde steder åpnes opp, vi vil rydde i busker og
kratt og vi vil gjøre hele området tilgjengelig for flere. Vi vil si
nei til nedbygging av nærområdene rundt elva. Akerselva skal
også i fremtiden framstå som vår stolthet og være en pryd for
hele bydelen og for Oslo.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

etablere badeplasser langs elva.

•

ha en skjøtselsplan for elva, blant annet slik at de
industrielle kulturminnene ikke gror igjen.

•

at vegetasjonen berikes med sikte på større biologisk
mangfold.

•

sette ut flere benker og bord, blant annet knyttet til
lekeplasser.

•

lyse opp mørke områder og gjøre usikre områder
langs elva trygge.

•

gjøre turveien langs elva tryggere ved å rydde og
belyse bedre.

•

samarbeide med andre bydeler langs Akerselva for å
ha en helhetlig plan for elva.

•

samarbeide med Arbeidermuseet om formidling av
industri- og arbeiderhistorien.
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Parker
I en bydel som Sagene, der vi bor tett, har parkene våre stor
betydning, de fungerer som hagene våre. Parkene benyttes
hele året og mange av dem er i for dårlig forfatning. Sagene
Arbeiderparti vil derfor ta bedre vare på parkene.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

fortsette oppgraderingen av parkene våre og hvert år
sette av midler til dette.

•

opprette en grønn patrulje med ungdom som holder
parker og grøntområder i orden.

•

ha flere benker og sittegrupper i parker og grønne
områder som også er tilgjengelige for rullestolbrukere
og personer med nedsatt funksjonsevne.

•

ha treningsapparater i parkene, gjerne i områder som
i dag oppleves som utrygge.

•

ha en skjøtselsplan for trær i parker og viktige
grøntområder.

•

ha en belysningsplan for alle parkene.

•

sørge for gjenvinning i parkene ved å ha returpunkter.

•

beholde kolonihagen «Hjemmets kolonihager».

•

gjøre områder som i dag ligger brakk tilgjengelig for
alle.
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•

åpne området mellom Torshovtoppen og
Torshovdalen for alle og fylle området med aktivitet,
gjerne dyrkningsrettet.

•

ha flere offentlige toaletter i parkene, også
for funksjonshemmede.

•

ha bordtennisbord med god plass rundt bordet.

•

etablere store sjakkbrett og andre spill i parker.
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Den grønne bydelen
Det grønne skiftet er her og som en foregangsbydel innen
miljø har det med Arbeiderpartiet i førersetet blitt gjort mye
allerede. Plantekasser, bikuber, bærbusker, blomster,
varesykler og mye annet har de senere årene dukket opp i
vår bydel. Skal vi bidra til å redusere utslipp og
forurensning må dette arbeidet fortsette. Hensynet til et
klima i endring - et våtere klima med mer ekstremnedbør,
må vektlegges i nye utbygginger og ved oppgradering og
vedlikehold av grønne arealer. Parker og grønne områder
må benyttes som en ressurs for å fordøye vann og
begrense konsekvensene av store mengder overvann.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

styrke ordningen «Grønne midler».

•

sette av flere områder til parselldyrkning.

•

bidra til flere grønne tak og grønne vegger.

•

fremme urban matproduksjon, ved for eksempel å
videreutvikle prosjektet Spiselige Sagene og
tilrettelegge for dyrking i parker og på offentlig areal.

•

sette av midler til beplantning som blomster,
bærbusker og frukttrær i bydelen.

•

være en bievennlig bydel og blant annet legge til
rette for bikuber på tak og i parker.

•

ivareta det biologiske mangfoldet i veikanter,
rundkjøringer og utvalgte deler av parken ved å la
vegetasjonen vokse fritt, men ta hensyn til allergikere
og unngå svartelistede arter.

•

jobbe for at de skjulte bekkene graves frem fra
glemselen, for eksempel i Iladalen og Tåsenbekken.

•

oppfordre bydelen til å innføre kjøttfri mandag og tilby
vegetarisk alternativ i alle bydelens kantiner.
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•

tilby vegansk alternativ på alle bydelens
arrangementer.

•

at bydelens tjenestesteder skal tilby mer plantebasert
mat, i tråd med miljø- og helsefaglige råd.

•

utvide tilbudet om kildesortering til alle bydelens
parker.
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Transport
Veitrafikken står for en stor del av klimagassutslippene og
andre forurensninger i Oslo. Sagene Arbeiderparti vil derfor
styrke andre og mer miljøvennlige transportformer enn bruk
av bil. Vi bor også i en bydel med korte avstander og der det
derfor vil være mulig å sykle og gå til mange aktiviteter.
Dette vil vi legge bedre til rette for, samtidig som det sørges
for at det er nok parkeringsplasser til beboere i bydelen.
Målet må være at flere kan klare seg greit uten egen bil.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

gå inn for nye kollektivruter i bydelen i andre gater
enn de som i dag benyttes for å øke kapasiteten.

•

jobbe for tak ved bussholdeplasser.

•

beholde beboerparkeringen.

•

lage en langsiktig plan for sykkelveier, slik at disse
bygges ut når antall biler reduseres.

•

etablere flere sykkelparkeringer i hele bydelen.

•

etablere flere bysykler i bydelen.

•

gå inn for bruk av el-biler i forbindelse med bydelens
tjenester.

•

etablere gode parkeringsforhold for
bildelingsordninger.
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Bytte og dele
Mye av det som kastes, kan ha en verdi for andre. Det er
heller ikke nødvendig for alle å eie sin egen bil eller sin egen
drill. Dette er ting som lett kan deles eller lånes. Derfor vil
Sagene Arbeiderparti styrke bytte- og delingskulturen i
bydelen. Vi må sørge for at det er enkelt å gi bort ting man
ikke lengre har behov for. Vi må også sørge for at det er lett
for matbutikker, kafeer og restauranter å gi bort mat og
drikke som de ikke får solgt. Sammen kan vi som bor i bydel
Sagene sørge for at vårt miljøavtrykk kan bli litt mindre.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha flere fellesgriller og færre engangsgriller i parker
og andre grøntområder.

•

ha flere bytteboder i bydelen.

•

ha forsøk med faste byttedager i samarbeid med
idrettslagene i bydelen.

•

styrke bilkollektivene og legge til rette for mer
bildeling.

•

samarbeide med butikker, kafeer og restauranter for å
redusere matsvinn.
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Forurensning og søppel
De siste årene har luftforurensningen i Oslo gått ned som
følge av mindre biltrafikk. Dette skyldes en vellykket politikk
fra det rødgrønne byrådet og dette arbeidet må fortsette.
Sagene Arbeiderparti vil også ha en ren bydel fri for søppel
selv om det er mye uteliv.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

legge til rette for solceller, solfangere og andre
fornybare energikilder på flere bygg.

•

bidra til at folk kan bytte ut gamle vedovner med nye
rentbrennende ovner.

•

feie og vaske gatene våre oftere.

•

ha flere avfallsdunker på gater og i parker.

•

at alle avfallsdunker skal ha holdere til flasker på
utsiden.

•

fase ut plastbruken i bydelens virksomheter.

•

i gater med natteliv skal det være et særlig godt
system for avfallshåndtering, inkludert å innen
rimelig
tid fjerne søppel fra gater og fortau der dette er
nødvendig.
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Det gode livet
På Sagene lever vi midt i Norges største by, men har
likevel kort vei til både marka og stranda. I vår bydel er det
mange muligheter, og Sagene Arbeiderparti vil arbeide for
at disse mulighetene skal være tilgjengelig for alle.

Derfor er Sagene Arbeiderparti sine tre viktigste
saker for å gjøre bydelen enda bedre:
•

gi alle barn og unge et godt og likeverdig grunnlag for
resten av livet.

•

en eldreomsorg vi er stolte av.

•

alle boliger i bydelen skal ha god kvalitet.
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Eldre
Flere og flere eldre har god helse og er svært aktive i
dagliglivet. Men når helsen begynner å svikte, kan dette
være en utfordring og man kan lett bli ensom. Sagene
Arbeiderparti vil gjøre det lettere for eldre å kunne bli boende
i sitt eget hjem så lenge som mulig, samtidig som man kan
være aktiv. Sagene Arbeiderparti vil bekjempe ensomhet
blant eldre.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha flere ansatte i hjemmetjenestene og ha en
hjemmetjeneste av høy kvalitet.

•

ha en smidig hjemmetjeneste og utvikle aktivitetstiden.

•

sørge for at man får sykehjemsplass når man trenger det.

•

videreføre Rosa busser.

•

videreføre prosjektet Lyttevenn og etablere og stimulere
andre generasjonsoverskridende prosjekter.

•

utprøve tilbud om studentleiligheter med noe
aktivitetsplikt i tilknytning til sykehjem.

•

utvide tilbudet i kantina på Akerselva sykehjem.

•

gjenreise aktivitetene for eldre i Sandakerveien 61.
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•

ha åpne erindringskafe-arrangementer.

•

arbeide for at det bygges heis i boligblokker.

•

fortsatt ha gratis digital trygghetsalarm.

•

øke livskvaliteten gjennom velferdsteknologi til enda
flere.

•

sørge for middagslevering og flere felles måltider for
eldre.
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•

utvide kapasiteten på dagsentrene.

•

ha aktivitetstilbud som passer dagens eldre.

•

at alle eldre i bydelen skal ha tilbud om trim.

•

at eldre skal få tilbud om matlagings- og ernæringskurs.

•

inkluderende eldreomsorg uavhengig av bakgrunn og
kultur.

•

at eldre skal ha faste og så få pleiere som mulig å
forholde seg til i hjemmetjenesten.

20

Barn
I 2018 ble det født nesten 1000 nye Sageneborgere og alle
disse barna skal ha rett til en trygg og god oppvekst. Det er
store forskjeller i den økonomiske situasjonen for familier i
bydelen vår. Dette fører til at noen barn, spesielt i enkelte
områder, faller utenfor. Sagene Arbeiderparti mener det er
viktig at alle barn går i barnehagen, her vil de lære språk og
omgang med andre. Derfor er det viktig med gratis kjernetid i
barnehagene og nok barnehageplasser. Skolen er en viktig del
av livet til barna våre. Her legges mye av grunnlaget for resten
av livet. Derfor er gode skoler med dyktige lærere viktig.
Sagene Arbeiderparti mener også at gratis kjernetid på AKS har
stor betydning i en bydel som Sagene. Dette vil vi kjempe for å
beholde og utvide også i årene som kommer. Vi vil også arbeide
for at alle barn skal ha tilgang til varierte og meningsfylte
aktiviteter i fritiden. Vi vil støtte opp om det gode samarbeidet
om leksehjelp.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha god kvalitet i barnehagene og ansette flere
pedagoger.

•

sørge for gode uteområder i barnehagene.

•

gi ansatte i barnehager mulighet til etter- og
videreutdanning.

•

etablere en egen kommunal vikarpool, slik at det er nok
personell ved sykdom blant ansatte i barnehagene.

•

beholde åpen barnehage.

•

at bydelen aktivt skal rekruttere barn til barnehagene.

•

ha gode overganger fra barnehage til skole.

•

ha gode og trygge fritidsklubber for barn som bidrar til
god integrering.

•

ha trygge og gode uteområder som barn kan bruke til lek.

•

redusere mobbing gjennom et samarbeid mellom barna,
foreldre, skoler og bydel.

•

starte en forsøksordning med frivillige friminuttsvakter
på skolene i bydelen.

•

ha et tett samarbeid mellom barnevernet, barnehage,
skoler og bydelens ungdomstiltak.

•

videreføre leksehjelpen i bydelen.

•

utvikle besøksordninger fra barnehager og klasser til
eldresentre og sykehjem.
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Ungdom
Sammen med foreldrene er det vår oppgave å legge til rette
for at ungdomstiden skal være trygg og morsom. Sagene
Arbeiderparti skal være garantist for å opprettholde et
allsidig ungdomstilbud i Bydel Sagene. Mange ungdommer
ønsker seg også en deltidsjobb. Bydelen har de siste årene
sammen med det rødgrønne byrådet kunnet tilby dette.
Dette tiltaket vil Sagene Arbeiderparti videreføre og utvide.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

videreføre og utvide tilbudet om deltidsjobb for
ungdom, ikke bare i ferier men hele året.

•

tilby arbeidstiltak for ungdom i samarbeid med
næringslivet og bydelsadministrasjonen.

•

la ungdom i kommunale gårder jobbe som
vaktmesterassistenter.

•

utrede om bydelen kan betale deler av lønna til ungdom
når de jobber i småbutikker i bydelen.

•

la ungdom jobbe som besøksvenner og i eldres
aktivitetstid.

•

sørge for at ungdomsklubbene i bydelen har en
langsiktig finansiering.

•

ha et eget sted for eldre ungdom (17–20) med voksne
tilstede.

•

opprette utekontakter i bydelen.

•

legge til rette for mer aktivitet og lek på uteplasser og i
parker i nærmiljøet.

•

ha en ungdomsdrevet kafe.

•

ha ordninger hvor bydelen kan gi støtte til
fritidsaktiviteter til ungdom som ikke har mulighet til å
betale selv.

•

ha ordninger der unge hjelper eldre i opplæring av
digitale hjelpemidler.
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Idrett
Det å drive med idrett er sosialt og det er viktig for folkehelsa.
Samtidig skaper det samhold og felles møteplasser. Idrett er
inkludering, og idrett gir oss mulighet til å prestere. I bydel
Sagene skal det være lett å være aktiv uavhengig av økonomi,
alder og bakgrunn. For oss er det et mål at alle som vokser opp i
bydelen skal kunne sykle, svømme, gå på ski, stå på skøyter og
kunne svømme. Sagene Arbeiderparti vil derfor at alle barn og
unge i bydel Sagene skal få et tilbud om ski-, skøyte-, sykkelog/eller svømmeopplæring. Samarbeid med idrettslag som
Sagene IF og Skeid er viktige for bydel Sagene og dette
samarbeidet må utvides og utvikles.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha trimgrupper i parkene.

•

ha skiløyper i parker og fra bydelen til marka.

•

at alle barn skal lære å svømme.

•

arbeide for gratis ski- og sykkelkurs for alle barn og
unge.

•

ha blåmerka løyper fra bydelen til marka.

•

etablere padleløype i elva.

•

åpne et bad i bydelen.

•

ha badeplasser langs elva.

•

legge til rette for e-sport.

•

videreføre og øke den økonomiske støtten til bydelens
idrettslag slik at alle bydelens barn og unge får
anledning til å delta.

•

arbeide for flere skøytebaner i bydelen.

•

fortsatt sørge for gratis utlån av idrettsutstyr i
samarbeid med frivilligheten gjennom å finansiere drift
og innkjøp av materiell.

•

legge til rette for uorganisert aktivitet som løkkefotball.

•

arrangere en vinteraktivitetsdag/vinterfestival for alle i
bydelen.
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Folkehelse og ernæring
Innbyggerne i bydel Sagene skal trives og ha god helse. Selv
om helseforskjellene i Oslo har blitt mindre de siste årene, er
det fortsatt stor forskjell i helsen øst og vest i byen vår. Bydel
Sagene har fortsatt den lavest forventede levealder i Oslo,
og også internt i vår bydel er det store helseforskjeller.
Sagene Arbeiderparti vil bedre folkehelsen og utjevne
helseforskjellene i bydelen vår. En investering i folkehelsa vil
alltid lønne seg for samfunnet og den enkelte. Vi vil ha
budsjetter og bemanning tilgjengelig for å tilby sunn,
fristende og variert mat i bydelens institusjoner som AKS og
barnehager.

27

Sagene Arbeiderpartiet vil:
•

ha kurs i kosthold og matlaging for alle.

•

videreføre og utvide skolefrokostordningen i bydelen
til også å omfatte lunsj.

•

styrke arbeidet med ernæring i barnehagene og på
skolene.

•

bydelen skal ha en ernæringsfysiolog som bistår
barnehager, AKS osv. med kompetanse, planlegging
og innkjøp av mat.

•

styrke arbeidet med matgupper for eldre.

•

styrke tilbudet om matombæring for eldre.

•

videreutvikle prosjektet «Spiselige Sagene».

•

styrke samarbeidet med Geitmyra matkultursenter
som kan være en inspirasjon for alle i bydelen.

•

arrangere en internasjonal matdag.

•

ha fokus på ernæring i hjemmetjenesten.

•

videreføre Sagene lokalmedisinske senter.
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Psykisk helse og rus

Psykisk sykdom er vanligere enn vi tror. Rundt halvparten av oss vil
en eller annen gang i livet få psykiske vansker eller lidelser. Dette
rammer mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen.
Da er det viktig å ha like gode behandlingstilbud som for andre typer
sykdom. I vår bydel er det en god del som sliter med rus og
rusavhengighet. Disse må møtes med respekt og få forsvarlig
helsehjelp og sosiale tjenester. Alkohol er det vanligste og mest
brukte rusmiddelet og utgjør også det største rusproblemet.
Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv alkoholpolitikk, men det skal
også finnes serveringssteder av ulik art i vår bydel.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha flere helsesykepleiere.

•

ha en egen bydelspsykolog.

•

ha åpen skolehelsetjeneste hver dag på alle skoler.

•

at bydel Sagene skal ha en ruskonsulent for barn og
unge.

•

etablere lavterskeltilbud for personer med
rusproblemer.

•

slå hardt ned på det åpne hasjsalget og -bruken i
bydelen ved å ha et godt og synlig bydelspoliti.

•

legge til rette for at ideelle organisasjoner og
brukerstyrte tiltak kan bidra i rusomsorgen.

•

bedre behandlings- og tjenestetilbudet for personer
med alkoholavhengighet.

•

videreutvikle tiltakene rettet mot barn og pårørende
som lever i hjem med rusutfordringer.
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Bolig
En god bolig er et grunnleggende sosialt behov. Her skal du
føle deg trygg og leve mye av ditt sosiale liv. De siste årene
har boligprisene i bydelen vår steget kraftig. Men Sagene
skal være et sted for alle. Også vanlige lønnsmottakere skal
ha mulighet til å bo godt i vår bydel. Sagene er også den
bydelen i Oslo med flest kommunale boliger. Disse er ofte
både små, dyre og dårlig vedlikeholdt. Dette vil vi forandre
på.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

at leie til eie-ordningen, bostartprosjekter og liknende
tiltak skal benyttes mer for å redusere inngangsbilletten
til boligmarkedet.

•

arbeide for flere større leiligheter i bydelen.

•

arbeide for at nye boliger skal ha bra kvalitet, romslige
utearealer og gode sol- og lysforhold.

•

redusere leien i kommunale boliger og avvikle
ordningen med gjengs leie og erstatte denne med en ny
ordning for leiefastsettelse.

•

gjennomgå de sosiale virkemidler slik at vi kan sikre at
bomiljøet i de kommunale gårdene blir bedre og at vi
sikrer god forvaltning av kommunens boliger.

•

ha egne vaktmestre i de store kommunale gårdene,
gjerne utført av kommunale beboere.

•

arbeide for beboermedvirkning i kommunale boliger,
gjennom å stimulere til etablering av gårdsstyrer i
heleide kommunale gårder.

•

at kommunen skal slutte med å ta utbytte fra Boligbygg
og at overskuddet i boligbygg skal brukes til oppussing og oppgradering
av kommunale boliger.

•

etablere egnede boliger for demente, gjerne en
demenslandsby.

•

etablere flere Omsorg+boliger i bydelen.
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Gode nærmiljøer
Områdene der vi bor betyr mye for oss. Vi vil at her skal det
se pent og ordentlig ut, og vi vil ta vare på nærområdene
våre. Nærmiljøene våre må være trygge. For tiden skjer det
mye i vår bydel, mange gater vil fremover endres. Sagene
Arbeiderparti vil at bydelens fellesrom skal styrkes for
fellesskap, samhandling og inkludering. Gater, parker og
plasser skal være trygge, inkluderende og innby til bruk.
For Sagene Arbeiderparti er det viktig å lytte til beboerne.
Sammen kan vi klare å skape enda bedre nærmiljøer.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

sørge for trygge skoleveier

•

ta initiativ til at beboere, næringsdrivende og andre
skal treffes for å diskutere hvordan hovedgater skal
utvikle seg

•

flytte taxiholdeplassen ved Sagene samfunnshus og
oppgradere området utenfor samfunnshuset til
lekeplass

•

etablere flere møteplasser

•

se på muligheter for å gjøre enkelte gater bilfrie og
gjøre om eksisterende gater til grønne områder.

•

se på muligheten for å gjøre enkelte gater
enveiskjørte og å utvide fortauene, gjerne med
beplantning.

•

at det skal utarbeides en mulighetsstudie for
Vogtsgate for å vurdere hvordan gata kan utvikles som
en gate for detaljhandel/småbutikker og som et grønt
og trivelig areal å oppholde seg i for hele bydelens
befolkning.

•

videreutvikle frivillighetssentralene og Sagene
samfunnshus, og gjøre disse stedene til enda
rimeligere og aktive kulturelle møteplasser på tvers
av alder og bakgrunn.

•

beholde og utvide frivillighetsmidlene.
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Skjenking
Skjenkesaker og den samlede belastningen for beboerne må
ses i sammenheng. Ved behov bør det utarbeides prinsipper
og planer for skjenking for større områder. Hensynet til
beboerne må vektlegges i reguleringssaker der det settes av
områder til formålet bevertning. Det skal utarbeides
lettfattelig informasjon om hvilke myndighet bydelen har i
skjenkesaker til både beboere og innehavere av
skjenkesteder, inkludert hvilke krav som stilles til den som
skjenker og hva som er normal belastning for naboer til
skjenkesteder i vår bydel.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

føre en restriktiv og forutsigbar bevillingspolitikk.

•

at i skjenkesaker skal hensynet til beboerne gå først.

•

at bydelen informerer berørte naboer i skjenkesaker
på en god måte.
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Det skapende livet
Sagene har alltid vært en arbeiderbydel i Oslo. Tidligere var
det industrien langs elva som dominerte. I dag er elva
fortsatt arbeidsom med mye skapende virksomhet. Nå er det
vår tids industri som mediebedrifter som dominerer. Det er
mange arbeidsplasser i bydelen og det er bra. Fortsatt
trenger en arbeiderbydel gode nærmiljøer, den trenger
kultur og modernitet. Arbeiderpartiet er på lag med framtida
og vil fortsette å utvikle bydel Sagene til en bydel hvor også
det skapende livet vil blomstre.

Derfor er Sagene Arbeiderparti sine tre viktigste
saker for å gjøre bydelen enda mer skapende:
•

sørge for et kulturhus i bydelen i forbindelse med den
nye skolen på Voldsløkka.

•

bidra til flere faste gratis fellesarrangementer som
bydelsdagene.

•

øke den digitale forståelsen blant bydelens
innbyggere.

35

Skape og dele
Det er viktig at vi har et godt og velfungerende næringsliv
som skaper arbeidsplasser. Bydelen skal legge til rette for at
næringslivet kan samarbeide, både seg imellom men også
med frivilligheten og resten av befolkningen. Gjennom NAV
skal bydelen sørge for at flere kommer seg ut i arbeid.
Bydelen skal være en trygg arbeidsplass med positive
utfordringer, der ansatte lyttes til. Sammen kan vi alle skape
en enda bedre bydel.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

videreutvikle bydelsdagene.

•

videreutvikle Sagenejul og Sagenefest.

•

sammen med næringslivet utarbeide en felles
markedsføringsstrategi for hele bydelen.

•

at bydelen i størst mulig grad skal benytte lokalt
næringsliv ved innkjøp.

•

at bydelen alltid skal arrangere sine møter og
sammenkomster i bydelen og benytte lokalt
næringsliv.

•

se på muligheten for å etablere julegater i bydelen.

•

at NAV skal samarbeide med andre tjenester i bydelen
for å nå målet om at flere skal ut i arbeid.

•

at NAV skal utvikle samarbeidet med næringslivet
b
i ydelen slik at flere kan komme ut i praksis.

•

at NAV satser på norskopplæring også for de som ikke
har krav på slik opplæring.

•

at NAV skal hjelpe ungdom med CV og å skrive
søknader.

•

se på muligheten for å gjøre kvalifiseringsprogram om
til en målrettet fagopplæring med lærlingelønn.
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•

se på muligheten for å gi foreldre som ikke får jobb
etter en opplæringsperiode rett til ordinær jobb med
lønnstilskudd.

•

stimulere til samarbeid mellom skolene og
næringslivet i bydelen.

•

legge til rette for deltakelse i arbeidslivet gjennom
krav til universell utforming og at det skal ansettes
flere funksjonshemmede i tråd med 5 %-regelen.

•

samarbeide med bydelens ansatte og deres
fagforeninger.

•

at det skal rekrutteres menn til kvinnedominerte yrker
og at kvinner og minoriteter skal aktivt rekrutteres til
lederstillinger.

•

ansette flere lærlinger og ha en målsetting om en
lærling per 1000 innbyggere.

•

arbeide for hele og faste stillinger under bydelens
ansvar.

•

ha tillit til og lytte til bydelens ansatte.

•

videreutvikle tillitsmodellen innenfor bydelens
tjenester.

•

sørge for etterutdanning for bydelens ansatte.
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Kulturbydelen
Bydel Sagene er kulturbydelen i Oslo. Sagene Arbeiderparti
har gjennom mange år prioritert satsningen på kultur, og det
vil vi fortsette med. Kultur og kulturopplevelser gjør livene
våre mer meningsfulle å leve. Vi vil sørge for at alle, uansett
alder og bakgrunn, skal få ta del i kulturopplevelser. Vi skal
samarbeide med alle gode kulturkrefter i bydelen, både
profesjonelle og frivillige lag og foreninger, og sørge for at de
frivillige har gode rammebetingelser. En morsom,
spennende, varm og inkluderende bydel trenger et allsidig
kulturliv.
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Sagene Arbeiderparti vil:
•

at de frivillige organisasjonene i bydelen skal få økt støtte
til kulturaktiviteter.

•

at det legges til rette for flere og rimeligere scener,
utstillings- og øvingslokaler for frivilligheten og lokale
utøvere.

•

at det legges til rette for at scenene i Torshovparken og
Bjølsenparken kan benyttes av frivillige organisasjoner og
lokale utøvere til å holde konserter og andre forestillinger.

•

åpne for kulturaktiviteter i flere kommunale lokaler.

•

samarbeide med de profesjonelle kulturinstitusjonene i
bydelen og sørge for at deres scener også kan brukes av
lokale utøvere.

•

sørge for at den nye ungdomsskolen som skal bygges på
Voldsløkka får en kultursal med eget inngangsparti som kan
fungere som et kulturhus for frivilligheten i bydelen etter
skoletid, og at det etableres en kulturskole i de samme
lokalene.

•

sørge for at de etablerte, gratis kulturarrangementene i
bydelen som Elvelangs og Bydelsdagene fortsatt blir
arrangert årlig.

•

at det etableres en ny, gratis kulturfestival over to dager i
Bjølsenparken og Torshovparken, hvor samtlige
kulturaktører i bydelen, både profesjonelle og amatører,
bidrar.
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•

at det etableres en årlig litteraturfestival på Sagene i regi
av Arbeidermuseet og Sagene bokhandel.

•

at alle barn og unge i bydelen skal få tilbud om gratis
kulturaktiviteter som danse-, kor-, gitar-, band- eller
pianoundervisning gjennom fritidsklubbene og
frivillige organisasjoner.

•

opprette et muslimsk bønnerom i bydelen hvor det også
skal kunne drives koranopplæring. Det skal være et tett
samarbeid med bydelen.

•

videreføre gratiskonserten med Oslo Filharmoni på
Myraløkka.

•

utvikle biblioteket slik at det blir et attraktivt og spennende
samlingspunkt.

•

at biblioteket skal være meråpent.

•

ha flere skulpturer på bruer og langs elva.

•

at lokale kunstnere skal ha mulighet til å vise fram
arbeidene sine i det offentlige rom.
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Den moderne bydelen
Sagene Arbeiderparti er på lag med framtida og vi ønsker at
flere av tjenestene skal digitaliseres. Samtidig må vi sørge
for at de som ikke klarer å henge med i digitaliseringen også
tas vare på. Vi vil lytte til beboerne i bydelen og gi gode
muligheter til å komme med innspill og kunne påvirke
beslutninger.

Sagene Arbeiderparti vil:
•

ha digitaliseringskurs for de som trenger det.

•

øke kompetansen på sosiale medier både for barn og
voksne for å forebygge mobbing og misbruk.

•

sørge for at det i bydelen er steder man kan søke hjelp til
digitale tjenester.

•

sørge for at beboerne får informasjon og kan ytre seg i
saker som angår dem.

•

gjennomføre møter for beboerne før reguleringer, planer og
strategier vedtas.

•

at det skal vurderes om tjenester som er satt ut til private
bedre løses av bydelen selv.

•

at bydelen skal ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav
om arbeidstakers rettigheter, miljø og bruk av lærlinger.

•

sørge for en god informasjonsstrategi som når alle.
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VALGDAGENE: 8. og 9. SEPTEMBER
På valgdagene kan alle i Oslo stemme i alle valglokaler. De er åpne
8. september kl. 13:00-18:00 og 9. september kl. 09:00-21:00.

Valglokalene i bydel Sagene er på:
- Sagene samfunnshus
- Bjølsen skole
- Nordpolen skole
- Sagene festivitetshus
- Fernanda Nissen skole
- Lilleborg skole
FORHÅNDSSTEMMELOKALER
Fra 12. august til og med 6. september kan alle innbyggere i
Oslo forhåndsstemme.
Forhåndsstemmelokalene finnes over hele byen, for eksempel
på Rådhuset (Kronprinsesse Märthas plass), Majorstuen og
Egertorget.
Forhåndsstemmelokalene i bydel Sagene er på:
Sandakerveien 56 (ved Sandaker senter) og Gråbeinsletta.
Du kan forhåndsstemme fra 10:00-19:00 på hverdager,
og 10:00-18:00 på lørdager.
Husk legitimasjon!

Vil du bli
med på laget?
BLI MEDLEM - SEND <AP> TIL 2077

