Lokalprogram for Alna SV
SV kjemper for rettferdighet, gode velferdstilbud og et aktivt miljøvern – for hele Norge, for Oslo og
for oss i Alna bydel. Vi ønsker at alle skal ha like muligheter til å leve gode og meningsfulle liv. Her i
bydel Alna vil vi jobbe for bedre velferdstjenester i bydelen og at naturen vår ivaretas. Alna SV har
store ambisjoner om å styrke og utvikle velferden. Dette krever et fortsatt rødgrønt flertall i bystyret,
og at bydelsøkonomien styrkes betraktelig. Det er viktig for oss at bydelens tjenester, som
barnehager og hjemmetjenester, drives av bydelen selv. Dette mener vi sikrer en bedre kvalitet for
våre innbyggere.
Alna skal være et godt sted å bo, både for eldre og yngre, familier og enslige. For å få til dette ønsker
vi mer liv i bydelen; at organisasjoner og kulturtilbud skal få muligheten til å øke aktiviteten, at det
opprettes flere kulturtilbud og at det blir flere arbeidsplasser. Bydelens velferdstilbud, som
barnehager, fritidsklubber og eldreomsorg må være trygge og gode på det de gjør, og brukerne må
bli godt ivaretatt.

En familievennlig bydel
Alna SV vil:
at barn får tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
at midlertidige barnehager, som Teisenparken og Kastanjen barnehage, erstattes med
permanente barnehager
at barnehagene i bydelen rustes opp og sikres bedre, kontinuerlig vedlikehold
at kommunen overtar driften av konkurranseutsatte barnehager, som Frydenlund, når
anbudsperioden er utløpt. Der private barnehager kommer for salg, bør kommunen vurdere
å overta disse.
at det raskere enn i dag kommer vikarer på plass ved sykefravær i barnehager.
kjempe for å gjeninnføre gratis kjernetid i barnehager i Groruddalen for alle, uavhengig av
inntekt.
at det etableres en ny åpen barnehage i bydelen
jobbe for at barnehagene som har en særlig stor andel barn med utfordrende
oppvekstsvilkår får tilført ekstra ressurser.
arbeide for at Alna ridesenter støttes, da det er et viktig tilbud for barn og unge, samt
mennesker med særskilte behov
ta vare på og videreutvikle tilbudet på Nordre Lindeberg gård
at bydelen tilbyr foreldreveiledningskurs til alle småbarnsforeldre

En bydel som ivaretar ungdommen
Alna SV vil:
at det opprettes en fritidsklubb eller lignende på Teisen/Ulven
sikre gratis leie av lokaler til frivillige organisasjoner for barn og unge
styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonens ungdomssatsing
legge til rette for at alle barn lærer å svømme
jobbe for at alle skoler i bydelen har et samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
og har fokus på ungdom og mental helse
at Fagsenteret får økte ressurser og flere årsverk
jobbe for en aktiv involvering av Ungdomsrådet i saker som angår ungdom i bydelen

utvide åpningstidene til de meråpne møtestedene i bydelen, som gymsaler, bibliotek og
ungdomsklubber
at det opprettes flere videregående skoler i Groruddalen
at bydelen inngår samarbeid med tiltak som Opprop Tveten for å øke gjennomføringsgraden
i skolen

En bydel for eldre
Alna SV vil:
jobbe for flere eldrekollektiv og flergenerasjonsboliger
opprette omsorg pluss-boliger for eldre
ansette minst en ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten for å sikre god og kvalitetssikker
ernæring for eldre
forbedre kosthold på sykehjem og i hjemmesykepleien, ved å se på hvor maten lages, øke
kvaliteten på maten og forbedre spiseopplevelsen
Jobbe for at også Bydel Alna får ta del i den bydekkende ordninga med rosa busser, et
fleksibelt transporttilbud til eldre
legge til rette for gode kulturopplevelser for eldre, ved å videreføre den kulturelle
spaserstokken
forbedre kommunikasjon mellom bruker/pårørende og hjemmetjenesten for å sikre
helhetlige individuelle planer
sette i gang en forsøksordning der man gjennomfører hjemmebesøk hos eldre som har fylt
75, for å sørge for å gi råd og tilrettelegge deres hjemmesituasjon

En kulturell bydel det er fint å bo i
Alna SV vil:
jobbe for å etablere en variert boligmasse i hver enkelt del av bydelen
unngå høy konsentrasjon av små leiligheter
øke tilbudet av rekkehus i områder hvor det i dag stort sett er blokker
jobbe for et nytt områdeløft i en del av bydelen i tillegg til det pågående løftet på
Haugerud/Trosterud.
jobbe for at Groruddalssatsingen i tillegg til de nevnte områdeløftene gjennomfører
enkelttiltak i andre nærområder, der de fysiske omgivelsene eller de sosiale forholdene gjør
det nødvendig.
jobbe for at skoler, barnehager og andre offentlige bygg enkelt og gratis kan brukes til
møteaktivitet for frivillige organisasjoner i bydelen
jobbe for et tryggere byrom i samråd med politi, natteravner og utekontakt
jobbe for at det etableres frivillighetssentral i nærområdet Teisen / Ulven
at tomme kommunale lokaler, som låven ved Nordre Trosterud Gård, tas i bruk og fylles med
aktivitet
at bydelen tilbyr rimelig utleie eller gratis utlån av utstyr til idrett, kultur og andre
fritidsaktiviteter
videreføre støtten til visekveldene på Tveten gård
støtte nabolagsinitiativ ved å videreføre eller øke tildelingene til frivilligmidler, grønne midler
og festivalmidler.
jobbe for etablering av en kulturell attraksjon i bydelen vår, som for eksempel kino, kulturhus
eller badeanlegg, som vil løfte bydelens kulturtilbud og være et godt møtested for folk i alle
aldre
legge til rette for og oppmuntre til mer gatekunst i bydelen
jobbe for at det bygges flere helårsfotballbaner i bydelen

jobbe for at det bygges en cricketbane med tribuner i bydelen
bidra til flere grønne områder til dyrking i bydelen, støtte arbeidet med å få en parsellhage
ved Enga langs Mariholtveien
arbeide for at parker og andre grønne byrom beplantes med bærbusker og frukttrær
beholde kirkene i bydelen
at det opprettes språkskoler for voksne i sommermånedene
styrke lokale organisasjoner som LIN etc.
at det ved utbygging av nye boliger tas hensyn til eksisterende bebyggelse
gå imot utbyggingsforslaget på Lindeberg og jobbe for grøntområder og lavere byggehøyde.

En bydel som tar vare på naturen
Alna SV vil:
realisere en nasjonalpark i Østmarka og nasjonalparksenter i tilknytning til marka
forbedre skiltingen fra kollektivknutepunkt og skilting av kortere rundløyper i marka
jobbe for å oppgradere Grønlihytta til ei åpen markastue med et visst serveringstilbud, og
etablere en tilrettelagt sti slik at småbarnsfamilier og personer med funksjonsnedsettelser
lettere kan besøke hytta
legge turvei/fortau langs Lindebergåsen mot Østmarka som sørger for en trygg forbindelse
mellom turveien fra Trosterud til skogsbilveien/turveien/lysløypas start ved Lindebergåsen
videreutvikle Alnaparken for flerbruk
ta vare på og utvikle friarealer og grønne lunger i bydelen og gjenåpne bekker og elvefar i
størst mulig grad
jobbe for en oppgradering av benker, lekeapparater og klatreløyper i Trolldalen
etablere flere utendørs treningsapparater i grøntområder der dette mangler
jobbe for at de store grønne arealene i Ulvenparken skal oppgraderes og brukes til det beste
for nærmiljøet.

En grønn bydel
Alna SV vil:
jobbe for å få lagt mest mulig av E6 gjennom bydel Alna i tunnel eller lokk, for å redusere
luftforurensning og støy i bydelen
jobbe for at t-banen forlenges fra Ellingsrudåsen gjennom Lørenskog og Ahus til Lillestrøm
jobbe for at det etableres en ringbane i Groruddalen, for eksempel ved å bygge en tbanelinje mellom Furuset og Kalbakken
at Alnabruterminalen videreutvikles innenfor nåværende areal, med sikte på å legge til rette
for mer gods på jernbane. Trailertrafikken til terminalen må styres slik at den skaper minst
mulig ulemper på lokalveiene
legge til rette for trygg parkering av sykler ved t-bane og jernbanestasjoner i bydelen
jobbe for opprettelse av bildelingsplasser, både i eksisterende bomiljøer og ved ny
boligbygging
jobbe for å gjøre det enklere å komme seg fram uten bilbruk, ved bedre sykkelveier,
kollektivtilbud og tilrettelegging for gående
støtte hastetiltak for å redusere støy og støvforurensing fra veitrafikken, som reduserte
fartsgrenser i perioder og økt beplanting og støyskjerming
jobbe for at bydelen engasjerer seg for lokal trafikksikkerhet, særlig langs skoleveier
jobbe for at bydel Alna øker fokuset på gjenvinning og avfallssortering blant bedrifter og
befolkningen i bydelen
jobbe for at bydelen kutter bruken av engangsplast

En bydel som sikrer trygge og gode arbeidsplasser
Alna SV vil:
jobbe for flere faste og hele stillinger i bydelen, og kjempe mot ufrivillig deltid
at når personer med nedsatt funksjonsevne søker på utlyste stillinger i bydelen, skal minst en
av disse kalles inn til intervju. Ved lik eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal den
funksjonsnedsatte prioriteres.
styrke bydelens bruk av verna bedrifter, hvor folk som kommer fra fengsel rusinstitusjoner
eller psykiatrisk behandling kan få muligheten til å trene opp sine arbeidsferdigheter
erstatte bruken av kommersielle bemanningsbyråer ved å opprette en kommunal
vikarordning for bydelens barnehager
jobbe for å redusere bruken av kommersielle vikarbyråer i bydelen tjenester for øvrig
arbeide for å styrke ansattes medbestemmelse og medvirkning i bydelens tjenester i
samarbeid med fagforeningene
at det opprettes flere arbeidsplasser i bydelen vår, og at en del av eksisterende
næringsvirksomhet i dalbunnen videreføres
at Alnabruterminalen videreutvikles ettersom den er viktig for overføring av mer gods fra vei
til bane

