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Handlingsprogram for Bjerke SV 2015 - 2019 

 

Oslo SV går til valg på programmet Oslo – en by for solidaritet, miljø og mangfold. Dette 

finnes på Oslo SVs hjemmesider: www.sv.no/oslo. Bjerke SV bygger på dette programmet 

når vi deltar i direkte valg til bydelsutvalget. Dersom SV får byrådsmakt sammen med andre, 

vil det bli mulighet til å gjennomføre deler av dette programmet. Det vil bl.a. bety bedre 

økonomiske rammer for bydelene og større mulighet for den enkelte bydel til å prioritere 

innsatsen lokalt. 

 

Bydelen har varierte bomiljøer, med ulike typer boliger, befolkningssammensetning, 

kvaliteter og utfordringer. Noen områder er veletablerte og uten spesielle belastninger. Andre 

er i rask endring og mer utsatte på flere måter. Bydelen har dessuten tusenvis av 

arbeidsplasser av ulike slag, både i offentlig og privat virksomhet. 

 

Handlingsprogrammet for Bjerke SV viser i første rekke hvilke lokale saker vi vil legge vekt 

på for perioden 2015-2019. Vi har også tatt med enkelte prioriterte saker som ikke kan 

avgjøres på bydelsnivå. Disse vil vi kjempe for på andre arenaer, i samarbeid med SVs 

representanter i Oslo bystyre og på Stortinget og med frivillige organisasjoner, 

aksjonsgrupper og liknende. 

 

Bjerke SVs satsingsområder 

 

I. GRØNN BYDEL 

 

Mindre utslipp, forurensing og støy: 

Bydelen er preget av to store gjennomfartsveier, Trondheimsveien og Østre Aker vei, som 

skaper både støy og luftforurensing. Boligområder ligger svært tett inntil disse og enkelte 

andre veier med mye trafikk. I tillegg har bydelen mange, store bedrifter som håndterer ulike 

typer avfall, inkludert det kommunale forbrenningsanlegget på Haraldrud. Samtidig grenser 

bydelen til Lillomarka som gir gode muligheter til friluftsliv og naturopplevelse for alle. 

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Nedbygging av Trondheimsveien til lokalvei fra Grorud til Bjerke.  

 Tunnel fra Trondheimsveien til Østre Aker vei for å gjøre nedbygging mulig og for 

å begrense trafikken på boligveiene mellom de to hovedveiene. 

 Miljøfartsgrenser på Trondheimsveien og Østre Aker vei hele året.  

 Bedre støyskjerming langs alle gjennomfartsveier. 

 Forbud mot tungtrafikk og redusert fartsgrense i Veitvetveien.  
 Fortsatt overvåking og strengere oppfølging for å sikre at 

avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud ikke har noen skadelige lokale utslipp 

for eksisterende og planlagt bebyggelse.  

 Nedgraving av høyspentledningene gjennom deler av Veitvet, Linderud og enkelte 

andre steder i bydelen. 

 Bevaring av markagrensa, landskapsvernområde og vern av ”eventyrskogene” i 

Lillomarka.  

 

  

http://www.sv.no/oslo
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Bedre kollektivtrafikk og økt trafikksikkerhet 

Kollektivdekningen mange steder i bydelen er ganske god, særlig mot sentrum, med 

busslinjer og T-bane. Fortsatt er det imidlertid mangler, ikke minst med tanke på planene om 

omfattende bygging av boliger, servicetilbud og næringsvirksomhet i Økern-Ulvenområdet. 

31-bussen er overbelastet og bør erstattes med trikk. Det vil bidra til at flere reiser kollektivt 

og mindre utslipp fra biltrafikk.  

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Trygge skoleveier gjennom trafikkregulerende tiltak, redusert fart, fysiske skiller, 

flere fotgjengerfelt, fartsdumper ol. og bygging av fortau der dette mangler. 

 Forlengelse av trikken fra Sinsen til Linderud T via Tonsenhagen, med 

miljøvennlige, støysvake og komfortable trikker.  

 Persontrafikk på Alnabanen med holdeplass i Økern-området for å styrke den 

tverrgående forbindelse mellom Romerike, Groruddalen og Nydalen. 

 Mer miljøvennlige busser for å redusere forurensing og flere leskur, sanntidstavler 

og billettautomater på bussholdeplasser for å gjøre tilbudet mer attraktivt.  

 

 

Levende kultur, idrett og friluftsliv 

Bydelen har et myldrende organisasjonsliv, er variert kulturtilbud og svært aktive idrettslag. 

Det er mange ildsjeler som gjør en flott innsats, ikke minst for barn og ungdom. Det er 

imidlertid fortsatt mye som mangler, særlig når det gjelder anlegg og lokaler. Bydelen har 

svært få bevarte kulturminner. De mange kulturminnene som ikke har fått vern, er stadig 

under press på grunn av mye byggeaktivitet. 

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Bevaring av bydelens gjenværende kulturminner.  

 Videreutvikling av Bjerke bibliotek, Veitvet kultur- og nærmiljøsenter, Årvoll 

gård, Isdammen, Linderud gård og Bjerke nærmiljøsenter som viktige lokale 

kultursentra og møteplasser. 

 Etablering av minst én lokal møteplass i Slettaløkka-området.  

 Bedre lokaler til frivillige organisasjoner, særlig tiltak for barn og unge.. 

 Nye flerbrukshaller på Årvoll og på Linderud.  

 Lokaler og baner til flere typer idretter i bydelen. 

 Støtte til idrettslag og foreninger gjennom frivillighetsmidler og videreføring av 

ordningen med fordeling av slike midler via kultur- og oppvekstkomiteen og 

rådene under bydelsutvalget. 

 Tilrettelegging for aktiv bruk av marka, men ikke gjennom såkalte aktivitetssoner 

som kan undergrave markaloven. 

 Bevaring av Hestejordene ved Krigsskolen som kulturlandskap og 

rekreasjonsområde. 



3 

 

II. RETTFERDIG BYDEL 
 

Gode oppvekstvilkår 

Befolkningen i bydelen øker raskt. Antallet barn og unge, særlig i grunnskolealder, vil særlig 

øke i årene framover, og en større andel vil ha innvandrerbakgrunn. Tilbudene til barn og 

unge må derfor utvikles videre, ikke innskrenkes slik det har skjedd på grunn av årlige 

nedskjæringer fra byrådet. Det er fortsatt mangel på barnehageplasser. Det er behov for flere 

kommunale barnehageplasser, ikke bare private som byrådet legger opp til. 

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Styrket helsesøstertjeneste i bydelen. 

 Nye barnehager i Slettaløkka-området, bl.a. på tomt i Utfartveien som Forsvaret 

skal selge, og bygging av permanente, kommunale barnehager til erstatning for de 

som holder til i midlertidige lokaler. 

 Økt satsing på Veitvet ungdomssenter, Veitvet juniorklubb, Kulturhuset Påbanen, 

Nysirkus Bjerke og Bjerke lydstudio og et bedre tilbud til de eldre ungdommene.  

 Styrking av Bjerke uteteam og helsetilbudet for ungdom. 

 Bedre tilbud om ettervern for ungdom under barnvernets omsorg som har behov 

for hjelp etter at de fyller 18 år. 

 Bedre tjenestetilbud for barn og unge med redusert funksjonsevne. 

 Flere lærlingplasser ved bydelens tjenestesteder. 

 Utvidet og variert ferieklubbtilbud for barn og ungdom. 

 Støtte til samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak (SaLTo), til 

natteravnordningen og til tiltak mot tagging og annet hærverk. 

 

En trygg og verdig alderdom 

Bydelen har mange spreke eldre som fortsatt har mye å bidra med i samfunnet. Mange av de 

eldre klarer seg på egen hånd, men en del har behov for bistand, midlertidig eller permanent. 

Antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Det betyr nye utfordringer 

for tjenestetilbudet. 

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Rask tildeling av plass i sykehjem, dagsenter, omsorgsbolig eller annen tilpasset 

omsorg for dem som trenger det. 

 Tilbud om hjemmesykepleie og hjemmehjelp tilpasset den enkeltes behov. De som 

ønsker det, skal kunne bli boende hjemme. Den enkelte skal ha valgmuligheter når 

det gjelder innhold av tjenestene, ikke bare av tjenestetilbyder. 

 Tilpasset tilbud til eldre med innvandrerbakgrunn, enten det gjelder 

nærmiljøsenter, hjemmetjeneste, dagsenter, sykehjem eller annet.  

 Bedre arbeidsforhold i hjemmetjenesten slik at sykefraværet reduseres og brukerne 

opplever større stabilitet..  

 Videreutvikle de to kommunale nærmiljøsentrene på Veitvet og Brobekk og 

tilbudet for eldre på Årvoll gård.  

 Stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom dagsentra, nærmiljøsentre, 

barnehager og skoler mv. 

 Utvidelse og videreutvikling av de statlige og kommunale helsetilbudene på Aker 

sykehus. 
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Mangfold, inkludering og like muligheter 

En inkluderende bydel sikrer både felles arenaer for hele befolkningen og egne arenaer for 

utøvelse av kultur og religion. En slik bydel iverksetter tiltak som gir befolkningen like 

muligheter, uansett bakgrunn og funksjonsevne, og som bekjemper alle former for 

diskriminering. Bydel Bjerke har i løpet av de siste ti-femten årene opplevd en sterk økning i 

antall innbyggere med innvandrerbakgrunn. Mange flytter hit etter å ha bodd lenge i andre 

deler av Oslo eller landet, mens andre nylig er kommet til Norge. For å kunne møte 

befolkningens behov må bydelen ta hensyn til dette i all virksomhet. Det gjelder særlig i 

planlegging og utvikling av bomiljøer, skoler, barnehager og tilbud til eldre. Bydelen har 

dessuten innbyggere med redusert funksjonsevne som skal ha et likverdig tjenestetilbud.  

 

Bjerke SV vil jobbe for: 

 Videreføring av områdesatsingen med fokus på boligområder i bydelen med de 

største utfordringene, også dersom Grorudalssatsingen blir avsluttet av stat og 

kommune. Siktemålet er at disse områdene skal bli mer stabile og attraktive for 

ulike grupper beboere. 

 Et godt barnehagetilbud til alle barn, også minoritetsspråklige barn som trenger 

språkstimulering,  

 Lokalt tilbud om språkopplæring for innvandrerkvinner sammen med barnetilsyn. 

 Økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, og personer med nedsatt 

funksjonsevne til stillinger på ulike nivåer i bydelen. 

 Like godt tjenestetilbud som for andre brukere til personer med 

innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. 

 God dialog mellom barnevernet i bydelen og foreldre med innvandrerbakgrunn. 

 Videreutvikling av lokale kvalifiseringstilbud og introduksjonsprogram i 

samarbeid med NAV. 

 Krav til en viss andel utleieboliger i nye boligprosjekter i bydelen for å sikre bedre 

tilgang på rimelige boliger for ungdom, funksjonshemmede og andre som har store 

problemer på boligmarkedet.  

 Rask gjennomføring av den planlagte fornyelsen av boligområdet i Sinsenveien 

ved Aker sykehus med de gamle personalboligene, slik at det blir en god blanding 

av ulike leilighetstyper.  

 

 


