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SV vil sørge for at det finnes 
dagsenter og andre treffste-
der for eldre i hver bydel

• Fortsett Groruddalssatsingen! Vi er ennå ikke i 
mål!

• Bad på Stovner nå! Bevilgningene må på plass 
slik at folkebadet faktisk kommer

• Bygg nytt motorsenter og skatehall! 
Haugenhallen må opp!

• Gratis aktivitetsskole (AKS) til alle barn! 
Fortsatt gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i 
barnehagen!

• Nei til salg av kommunale barnehager! Kvalitet 
og trygghet for barna og de ansatte!

• Forsvar markagrensen både i egen bydel og i 
nabobydelene!

• Nei til boligspekulasjon! Ikke ødelegg gode 
bomiljøer!

• Ja til helhetlig omsorg! Nei til 
stoppeklokkeomsorg!

• Styrk arbeidet ved Stovner eldresenter og 
Jesperud aktivitetshus!

• Gode aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge 
i hele bydelen! 

• Sats på forebygging i alle tjenester!
• Styrk kollektivtilbudet! Hyppige avganger på buss 

og bane!
• Gi gående og syklende bedre kår i bydelen!
• Flere møteplasser for alle i bydelen!
• Styrk det frivillige arbeidet!

Stovner SV vil ta kampen for: 

Stovner SVs valgliste 2015

1. Tore Ludt
2. Atgeirr Flø Rasmussen
3. Elisabeth Myrhol
4. Frode Hjelde
5. Else Marie Mjærum
6. Dogan Sahn
7. Tonje Brodahl Behring
8. Einar Utvik
9. Gjertrud Øvland
10. Thor Hansen

Stovner SVs hovedsaker
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Stovner er et flott sted å bo! Bydelen har 
fine boområder og mange gode tilbud til 
befolkningen. Det er kort vei til skog og mark 
samtidig som vi bor i en by. Likevel er det mye 
som kan bli bedre i bydelen. Det vil SV gjøre 
noe med! SV går til valg på å gjøre Stovner til en 
grønnere og mer rettferdig bydel! En god bydel 
for alle!

Bærebjelkene i SVs politikk er solidaritet, miljø, 
demokrati, mangfold og rettferdighet. Stovner SV vil 
ha et nytt politisk flertall i Oslo by. Uten et nytt flertall 
vil forskjellene i byen fortsette å øke, tjenestetilbudet 
bli dårligere og lokaldemokratiet svekkes. Stovner SV 
ønsker at vi skal skape gode løsninger i fellesskap. 
Offentlige tjenester skal være basert på behov, ikke 
på den enkeltes lommebok. SV vil verken ha bestemor 
eller barnebarn på anbud.

Stovner SV vil at flere beslutninger skal tas lokalt. Du 
skal ha en rett til å være med å bestemme. Mer makt 
til bydelene gir deg større innflytelse over din egen og 

Miljø og rettferdighet

dine nærmestes hverdag. 
Stovner SV mener bydelen og byen best styres gjennom et godt 
samarbeid med beboere, frivillige organisasjoner og kommunalt 
ansatte. 

Stovner skal være en bydel der alle kan ha et godt liv 
uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Det er vår felles 
oppgave å bygge gode og inkluderende fellesskap. Vi har 
alle rettigheter og forpliktelser SVs mål for skolen er en 
kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og 
uendelige muligheter. Det er viktig at alle unger opplever 
mestring. Vi trenger en skole med nok ressurser, nok lærere og 
kunnskap, fremfor konkurranse og kutt.
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En trygg bydel

Vi har alle som Stovnerbeboere et ansvar for å  
skape trygghet. Uten trygghet er det ikke mulig 
å ha et godt liv. Du skal kunne bevege deg hvor 
du vil og når du vil uten å føle frykt eller ubehag. 
Stovner skal ikke være en soveby. SV mener at 
Stovner skal være en bydel hvor vi alle aktivt  
bruker nærområdene og skaper aktivitet. 

Deltagelse i lokalsamfunnet, gode møteplasser og 
sosiale fellesskap gir trygghet. Bydelen skal derfor 
legge til rette for at det skapes flere møteplasser 
for alle. Parker, kafeer, restauranter, løkker og 
grillplasser trenger vi flere av. 

Stovner senter og området omkring står foran 
store endringer. Det skaper muligheter for en 
positiv utvikling. Et fornyet og utvidet senter kan 
åpne for mange arenaer der folk kan møtes og gi 
et rikere tilbud til befolkningen. Den nye parken 
som kommer foran senteret, vil kunne gi området 
et helt nødvendig løft. SV har støttet og vil fortsatt 
støtte denne utviklingen. SV vil at Stovner  

senter, den nye parken og Jesperud skal være en storstue 
og møteplass for alle.

Stovner bydel må ha et aktivt ungdomsarbeid med  
varierte og gode fritidstilbud, idrettslag, rockefabrikk, 
motorsenter, skatehall og rom for uorganisert spill, lek og 
samvær. 

Stovner SV vil ha natteravntjeneste i hele bydelen.  
Barnevernet skal drive en aktiv oppsøkende virksomhet 
og raskt iverksette nødvendige tiltak overfor barn og unge 
som trenger det. Stovner må ha et synlig, tydelig og  
handlekraftig bydelspoliti. Stovner politistasjon skal  
betjene befolkningen hele døgnet, hele uka.

Bydelens fellesarealer skal gjøres penere, ryddigere og bli 
bedre belyst. Området rundt Jesperud vil få en opp- 
gradering i årene som kommer. Liknende løft må gjøres 
andre steder i bydelen. På den måten øker bruken og 
tryggheten. 

Stovner SV vil slåss for trygge skoleveier i hele bydelen. 
Flere steder i bydelen kan det tas grep for å sikre myke 
trafikanter bedre, og barn er en spesielt utsatt gruppe.
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SV vil at vi sammen skal skape en mer rettferdig 
bydel og en mer rettferdig by, hvor alle har 
like muligheter til å skape et godt liv for seg 
selv og sine nærmeste. SVs mål er å minske 
forskjellene mellom de som har, og de som ikke 
har. Forutsetningen for å klare dette er et godt 
utbygget offentlig tjenestetilbud som sikrer alle 
muligheter til utdanning, arbeid, bolig og et godt 
helsetilbud. 

BOLIG

SV mener det er en grunnleggende rettighet at du 
skal ha et sted å bo, til en pris du har råd til. Oslos 
innbyggertall øker raskt. Stovner bydel må ta sin del 
av ansvaret lokalt for at det bygges et tilstrekkelig 
antall boliger i Oslo. Men nye boområder, for eksempel 
på Nedre Rommen, må ha høy kvalitet, og fortetting i 
eksisterende boområder må gjøres på en slik måte at 
ikke eksisterende gode bomiljøer forringes.

Leiligheter i flere boligsameier i bydelen har de siste 
årene blitt omgjort til små utleieenheter eller har 

En rettferdig bydel

blitt leid ut på korttidskontrakter. Dette har fått negative 
konsekvenser for bomiljøet. SV har i bydelsutvalget tatt 
opp denne saken og vil også i neste periode jobbe for at gode 
bomiljøer ikke blir ødelagt som følge av spekulasjon.

Husleiene i de kommunale boligene skal reduseres. 
SV vil styrke ungdoms muligheter til å komme inn 
på boligmarkedet. Kommunen må ikke bidra til at 
utleieprisene skyter i været.

ARBEID

Alle skal ha rett til arbeid. Bydel Stovner skal gå foran i 
arbeidet for å skape et inkluderende arbeidsliv, og aktivt 
bidra til kvalifisering av mennesker som har falt utenfor 
arbeidslivet. Hovedmålet for bydelens sosialtjeneste skal 
være å hjelpe folk i arbeid. Det er mange som i dag står 
uten arbeid, som kan og vil bidra i arbeidslivet hvis de får 
sjansen.  

Stovner SV vil arbeide for at de av bydelens deltidsansatte 
som ønsker heltidsstilling, skal få det. Bydelen bør dessuten 
fortsette å følge reglene i den gamle arbeidsmiljøloven med 
å tilby faste stillinger som en hovedregel.

Det må legges til rette for at det skapes flerelærlingeplasser 
i kommunal virksomhet. Bydelen må her spille en viktig 
rolle.

HELSE

SV mener at det må legges større vekt på det forebyggende 
helsearbeidet samtidig som det behandlende helsetilbudet 
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må holde et høyt nivå. Bydel Stovner har flere gode 
eksempler på at forebygging er en riktig vei å gå, og 
Stovner SV vil at dette arbeidet skal styrkes. Et godt 
helsestasjonstilbud sammen med en velfungerende 
skolehelsetjeneste er et viktig forebyggende tiltak. På den 
ned måten kan problemer oppdages tidlig og nødvendige 
tiltak settes inn.  

Tid er avgjørende ved akutt sykdom. Derfor vil Stovner 
SV arbeide for mer fleksible åpningstider ved bydelens 
legesentre. 

Mange av oss har perioder i livet der vi sliter mentalt. 
Når vi har behov for psykiatrisk hjelp, skal vi kunne få 
det raskt, og terskelen for å få hjelp må være lav. Det 
forebyggende arbeidet innenfor mental helse må få større 
fokus både i skole og arbeidsliv. Bydelen har et stort ansvar 
på dette området. SV vil styrke dette viktige arbeidet, både 
det som har sitt utgangspunkt på Jesperud aktivitetshus og 
det som skjer i bydelens tjenester for øvrig. 

ELDRE 

Stovner skal være et trygt og godt sted å bo og leve for 
eldre mennesker. Bydelen skal ha et omsorgstilbud 
som er tilpasset den enkeltes behov. Bydelen skal ha 
hjemmebaserte tjenester som gjør at gamle mennesker som 
kan og vil bo i egne hjem, får anledning til det. Den enkelte 
skal få større innflytelse over innholdet i tjenestene og skal 
ha færrest mulig ansatte å forholde seg til. Målet må være 
at den enkelte skal oppleve størst mulig grad av mestring 
av egen hverdag. Gode tjenester må bygges på tillit mellom 
den enkelte bruker og tjenesteyter. Samtidig bør Stovner 
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bli en foregangsbydel ved å innføre ny velferdsteknologi 
innenfor disse tjenestene. Dette vil kunne frigjøre tid 
og føre til bedre omsorg for den enkelte. SV sier nei til 
stoppeklokkeomsorg og ja til tillit!

SV vil arbeide for at de kommunale boligene og 
omsorgsboligene skal ha en høy standard, og at de 
skal fremstå som pene og trygge. Ordningen med 
miljøvaktmestere skal videreføres. Eldresentrene er meget 
viktige i det forebyggende arbeidet. Stovner SV vil styrke og 
videreutvikle eldresentrene. De vil spille en stadig viktigere 
rolle i årene som kommer.
 
FRIVILLIGHETSMIDLER OG TRIVSELSMIDLER
Bydelens bevilgninger til frivillig arbeid er gode  
investeringer. Med forholdsvis små midler kan disse 
bevilgningene gi mange svært positive resultater. SV 
vil at disse bevilgningene skal være målrettet inn mot 
tiltak som gir aktivitet og vitalitet i det frivillige  
arbeidet. Beløpet til frivillighet bør med en slik mål-
setting økes. Det samme gjelder de midlene bydelen 
de siste årene har brukt i mer forpliktende samarbeid 
med frivillige organisasjoner. Dette har gitt mange 
gode resultater og har styrket den frivillige sektor i 
bydelen. SV vil at denne satsingen skal fortsette. 

For noen år siden fremmet SV forslag om å sette av en 
pott penger til trivselsfremmende tiltak i blant annet 
bydelens omsorgsboliger, de tidligere trygdeboligene 
og på dagsentrene. Dette ble vedtatt i bydelsutvalget 
og ordningen har blitt videreført siden. SV vil fremme 
forslag om trivselsmidler også i årene som kommer.

ALLE SKAL MED
Bydel Stovner skal være en inkluderende bydel med 
god tilgjengelighet for alle. Alle skal ha mulighet til 
arbeid, utdanning, bolig og deltagelse i lokalsamfunnet 
uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn og funk-
sjonsnivå. Bydelens tjenester til funksjonshemmede 
skal holde et høyt faglig nivå, ha god bemanning og gi 
den enkelte mulighet til et godt liv. Det må opprettes 
flere boliger for funksjonshemmede slik at de som har 
behov for det, får tildelt bolig når de må ha det.

Stovner er en flerkulturell bydel. Det gir store  
muligheter, samtidig som det gir mange utfordringer. 
Integrering går alle veier, og vi har alle et ansvar for 
at den blir vellykket. Fordommer, rasisme og fremmed-
frykt må erstattes av en gjensidig vilje til å tilpasse 
seg til den nye virkeligheten. Stovner SV vil aktivt 
bekjempe kvinneundertrykkelse og udemokratiske 
holdninger. 
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Klimaproblemene er vår tids største utfordring. 
Vi må bidra til å løse de globale utfordringene 
gjennom lokale handlinger. SV vil være en 
pådriver i dette arbeidet. 

KOLLEKTIVTRANSPORT

Biltrafikken er bydelens største miljøutfordring. SV 
går derfor inn for å redusere unødvendig bilbruk 
ved å bedre det kollektive transportsystemet. SV 
vil arbeide for å gjøre det mulig å parkere bilen ved 
bydelens kollektivknutepunkter. T-banen skal fortsatt 
ha 8 avganger i timen. Stovner SV vil arbeide for at 
denne ordningen utvides på kveldstid og i helgene. 
Toget skal gå oftere, det må etableres tverrgående 
bussforbindelser, og et godt utbygget servicebussnett 
som gjør det mulig å levere barn i barnehage og handle 
uten bil. Busstilbudet mellom Høybråten og Stovner 
må bli bedre. Den direkte bussforbindelsen til Ahus må 
styrkes i påvente av en baneløsning.
 

En grønn bydel

SYKLENDE OG GÅENDE

Deler av bydelen er godt tilrettelagt for syklende og gående. 
Men mange steder kan forholdene for disse gruppene bli 
enda bedre. SV vil jobbe for dette i årene som kommer. Vi 
trenger flere gode sykkel- og gangveier. Bydelens ansatte 
må oppmuntres til å gå eller sykle til jobben dersom de har 
anledning til det.

GRØNNE OMRÅDER

Stovner skal være en grønn bydel. Alle skal ha muligheter 
til å bruke grøntområder og marka til rekreasjon, friluftsliv 
og idrett. Det er viktig å verne om markagrensen, både i 
egen og i andre bydeler. Gjelleråsmarka, Lillomarka og 
Østmarka må bevares som rekreasjonsområder for bydelens 
befolkning. SV vil arbeide for en forlengelse av lysløypa i 
bydelen slik at den blir enda mer attraktiv.
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SV vil sørge for at det finnes 
dagsenter og andre treffste-
der for eldre i hver bydel

STØY
SV vil arbeide for bedre støyskjerming av E6, Østre 
Aker vei og Trondheimsveien. Mange boliger i bydelen 
er for støyutsatte. Mindre støy gir bedre livskvalitet. 
Innflyvingstraseene til Gardermoen må legges slik at 
boområder blir minst mulig berørt.
 
LOKALT MILJØARBEID

Stovners kommunale tjenester skal bli mer 
miljøvennlige. SV vil at klimautslippene fra bydelens 
virksomhet skal reduseres slik at bydelen kan bli en 
nullutslippsbydel. Bydelens ansatte skal stimuleres 
til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport både til 
og i jobb. Mest mulig av bydelens bilbruk bør skje med 
elbil. Alle bydelens tjenester må ha krav på seg at de 
skal være miljøbevisste i all sin virksomhet.

SV vil at klimautslippene fra 
bydelens virksomhet skal 
reduseres slik at bydelen kan bli 
en nullutslippsbydel. 
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Barn og unge

Hvordan samfunnet ser ut i framtida er i stor 
grad avhengig av hva slags politikk vi fører 
overfor barn og unge. SV arbeider både nasjonalt 
og lokalt for gode oppvekstvilkår.

BARNEHAGER

Gode barnehager er bra for barn. Stovner SV vil 
sørge for god kvalitet i bydelens barnehager. Dialogen 
mellom foreldre og barnehage bør styrkes. Stovner 
SV vil at alle 4 og 5 åringer i bydelen fortsatt skal ha 
tilbud om gratis kjernetid. Barnehagen skal sikre en 
god overgang til skolen, gjennom å ha fokus på barnets 
språklige og sosiale utvikling. SV vil arbeide for mer 
fleksible åpningstider i barnehagene i bydelen. Alle i 
bydelen bør ha et barnehagetilbud i sitt nærmiljø. Det 
må etableres flere barnehageplasser på Høybråten og 
Gamle Stovner! SV går inn for to barnehageopptak i 
året slik at ikke barn må vente unødvendig lenge for å 
få plass. 

 Byrådspartiene H, V og KrF har med støtte fra Frp 
gjennomført salg og konkurranseutsetting av kommunale 
barnehager i flere bydeler. Dette har ført til at mange 
dyktige ansatte har sluttet, og det har vært massive 
protester fra foreldrene. SV sier et klart nei til privatisering 
av kommunale barnehager! Privatisering fører til svekkete 
rettigheter for de ansatte, mindre stabilt personale og fare 
for redusert kvalitet i tilbudet.

SKOLE

For å møte nye utfordringer trenger skolene på Stovner 
mer ressurser og flere høyt kvalifiserte lærere. SV kjemper 
for en bemanningsnorm i skolen. Dette kan sikre at den 
enkelte elev blir sett og hjulpet av lærerne. Samtidig vil det 
kunne føre til motiverte lærere med overskudd til å drive 
god undervisning.

SV vil at ordningen med frukt og grønt til elevene i skolen 
blir gjeninnført. Noe av det første den blåblå regjeringen 
gjorde på skoleområdet, var å fjerne dette gode tilbudet. SV 
mener at det er en god positiv sammenheng mellom godt 
kosthold, god helse og god læring.

Den nye skolen på Tokerud er i ferd med å bli bygget opp på 
den gamle skoletomta. SV var med på å kjempe fram den 
plasseringen. Nå gjelder å få på plass en flerbrukshall ved 
den nye skolen. Stovner SV vil slåss også for den.
Nye Haugestua skole vil også reise seg i tiden som 
kommer. Haugenstuahallen bør få en oppgradering i den 
sammenhengen.
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Barn og unge

SKOLEFRITIDSORDNINGEN/AKTIVITETSSKOLEN

Aktivitetsskolen, AKS, er en viktig arena for barns 
oppvekst og utvikling. SV vil at dette tilbudet skal ha 
høy kvalitet med gode pedagogiske, sosiale og fysiske 
aktiviteter. AKS må inngå i et helhetlig pedagogisk 
tilbud i skolens regi. Samtidig ser vi at familienes 
økonomi hindrer mange barn i å bruke dette tilbudet. 
SV mener derfor at AKS bør være et gratis tilbud 
til alle barn. Det vil fremme deltakelsen og dermed 
integrering, god språkutvikling og læring hos barna.

BARNEVERN

Mange barn og barnefamilier kommer noen 
ganger i situasjoner der de trenger hjelp til å klare 
hverdagen. Da trenger de ofte assistanse fra en god 
barnevernstjeneste. SV vil ha et barnevern som driver 

et aktivt forebyggende arbeid og som kan hjelpe det enkelte 
barn og den enkelte familie så raskt som mulig. Barn 
som trenger hjelp, skal ikke behøve å vente når det er en 
vanskelig situasjon. Familier som trenger råd og veiledning, 
bør få det omgående. SV vil at bydelens barnevern skal 
være en tydelig og positiv aktør i barns liv. Et godt 
barnevern er en viktig del av samfunnets sikkerhetsnett.

EN MENINGSFULL FRITID

Stovner skal ha et godt og variert tilbud til bydelens unge. 
Arbeidet ved rockefabrikken, motorsenteret, skatehallen 
og fritidsklubbene skal videreutvikles. SV støtter 
planene for et nytt motorsenter og skatehall, den såkalte 
Haugenhallen. Samtidig må det opprettes nye fritidstilbud 
for barn og unge flere steder i bydelen. I nærområdet til 
det nye Stovner senter er det behov for aktivitetstilbud til 
ungdom. Samtidig må det i samarbeid med skolene utvikles 
fritidsaktiviteter som kan drives på de enkelte skolene.

IDRETT

Bydelens idrettslag driver et meget viktig arbeid! 
Bydelen har støttet opp om dette arbeidet gjennom flere 
samarbeidsprosjekter. Etter forslag fra SV har bydelen 
ansatt en idrettskonsulent som har jobbet på dette feltet. 
Det har gitt positive resultater for idrettslagene. SV vil 
videreutvikle og styrke dette arbeidet i fremtiden.
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Nye Stovner

kan det komme nye boliger, skoler, barnehager, butikker, 
idrettsanlegg og kulturtilbud. Planene for en helt ny bydel 
er i ferd med å ta form. SV ser positivt på en slik utvikling 
dersom den skjer på en miljømessig god måte. De nye 
boligene og arbeidsplassene vil ha kort vei til T-bane eller 
jernbane, og det må legges til rette for gående og syklende i 
området.

GRORUDDALSSATSNINGEN

SV vil at Groruddalssatsingen skal videreføres. De 
vedtatte 10 årene med kommunale og statlige midler går 
nå mot slutten. Groruddalssatsingen har gitt mange gode 
resultater, men jobben er ikke sluttført. SV vil derfor at 
Oslo kommune og staten skal fortsette et forpliktende 
samarbeide med sikte på å bedre folks levekår og helse 
i bydelen. Det må fortsatt være fokus på en fysisk 
oppgradering av nærmiljøene i bydelen. Samtidig må det 
satses på språkopplæring, utdanning og kvalifisering til 
arbeidslivet slik at flere kan komme ut i jobb. Det vil kunne 
bidra til å minske levekårsforskjellene i byen vår.

VEIEN VIDERE

Stovner skal være en attraktiv bydel for alle mennesker 
som ønsker å bo eller arbeide her. Vi må ha boliger som 
dekker folks behov og som folk har råd til å bo i. Det må 
være gode private og offentlige tjenestetilbud. Det må være 
forskjellig typer arbeidsplasser i bydelen slik at flest mulig 
kan jobbe her om de har et ønske om det. Bydelen må ha 
møteplasser og arenaer for gode sosiale nettverk. Stovner 
må være en bydel der vi kan leve gode liv!

Bydelen vår er i endring. SV vil styre utviklingen slik 
at den er til det beste for folk som bor her. Det er viktig 
at ikke alt blir styrt av markedskreftene, men at folk 
flest gjennom sine valgte representanter kan påvirke 
utviklingen.

BADEANLEGG

Etter mange års kamp har endelig bystyret vedtatt 
at det skal bygges et områdebad på Stovner. Det er 
gledelig! SV har kjempet for et slikt vedtak i årevis. 
Stovner SV vil at det nye badet skal ligge på tomta 
mellom T-banelinjen og Fossumveien like ved Stovner 
senter. SV vil sørge for at badet faktisk blir bygget! 
Det nye badet må være for folk flest og ha rom for 
både organisert svømmetrening og svømmeopplæring. 
Inngangsbillettene på det nye badet må være så 
rimelige at alle kan bruke det nye tilbudet.
 
BYDELSUTVIKLING

Det store industriområdet på Nedre Rommen kan 
stå overfor store endringer i årene som kommer. Her 
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