
 

 

  

 

 

BYDELSPROGRAM 
 

SAGENE VENSTRE 
 2023-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

Innhold 

1. Kort sagt ..................................................... 3 

2. En bydel for natur, klima og klode ...... 4 

Myke Sagene .............................................. 4 

Hagebyen Sagene .................................... 4 

Grønne Sagene.......................................... 6 

3. En bydel for mennesker og dyr ............ 7 

Næringsbydelen Sagene ........................ 7 

Ung i Sagene .............................................. 8 

Møteplassen Sagene ............................... 9 

Medmenneskene i Sagene ................... 10 

 

 

 



 
Sagene Venstre 
Bydelsprogram 2023-2027 

 

 3 

1. KORT SAGT 

Som beboere i Oslos minste og tettest befolkede bydel vet vi hvor mye det betyr å 

ha tilgang til natur, friområder, kulturtilbud, lokale butikker og serveringssteder. Når 

vi bor så tett, trenger vi gode naboer og et tilbud til dem av oss som faller utenfor. Vi 

vet også at selv om en bedrift har få ansatte, så skaper den store ringvirkninger for 

samfunnsliv og økonomi i bydelen. Sagene Venstre vil jobbe for de sakene som gjør 

Sagene til Oslos beste bydel. Her er våre løfter til velgerne. 

Sagene Venstre vil: 
▪ Ha et områdeløft på Sagene.  

▪ Øke andel trær i bydelen med 25 prosent. 

▪ Gjøre Sagene til forsøksbydel for løpende opptak til barnehager. 

▪ Dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i 

anbudskonkurransene. 

▪ Innføre nullutslippssone i hele Sagene Bydel. 
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2. EN BYDEL FOR NATUR, KLIMA OG KLODE 

Myke Sagene 
Bilen kommer fortsatt til å ha en plass i bydelen vår, men den må være en gjest som 

er tilstede på de myke trafikantenes premisser. Vi ønsker å gjøre om flere av 

bydelens gater til gatetun med trær og benker. Dette skaper nye sosiale møteplasser 

i gater som i dag kun er ferdselsårer. 

Sykler er et stadig viktigere fremkomstmiddel for de fleste, men etableringen av 

sykkelveier i bydelen virker i dag tilfeldig. Sagene Venstre ønsker å koble sammen 

eksisterende sykkelveier for å lage sammenhengende, trygge sykkelruter.  

Sagene Venstre vil: 
▪ Gjøre det trygt for myke trafikanter å ferdes til fots og på fremkomstmidler 

med hjul til alle årets tider ved å sørge for at fortau og sykkelfelt raskt blir 

ryddet for løv, snø og grus. 

▪ Arbeide for at fortauene i bydelen blir bredere. 

▪ Omgjøre flere gater til gatetun for å stimulere til opphold i gater for gående og 

syklende. 

▪ Lage tryggere og mer effektive krysningspunkter for sykkel over Ring 2 og ved 

Sinsenkrysset. 

▪ Gjøre det enklere å velge sykkel som transportalternativ ved å prioritere å 

koble sammen allerede eksisterende sykkel-traséer.  

▪ Ha dialog med Ruter og City Bike om raskere oppdatering av nye sykkelruter 

og andre forhold som påvirker framkommelighet. 

Hagebyen Sagene 
I Sagene er parkene og Akerselva oaser vi søker til når vi har fått nok av asfalt og 

trafikk. Antall innbyggere vokser, men kvadratmeterne forblir de samme. Vi må 

derfor begynne å se etter andre muligheter for å skape mer grønt i bydelen vår.  
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En hageby har hittil betydd et isolert område bestående av lave hus med hager. Vi 

som bor her ønsker et Sagene der hagene ikke ligger i byen, men der byen ligger i 

hagen. Grønne fasader og tak isolerer bygningene, fjerner forurensning fra luften, 

øker biodiversiteten og øker trivselen. 

Sagene Venstre vil kjempe for flere grøntområder. Nydalen er allerede et av Norges 

tettest befolkede områder, men mangler en stor folkepark med sammenhengende 

areal. 

Sagene Venstre ønsker også å omgjøre flere områder 

fra plen til eng. Der vi erstatter grått med grønt 

må vi erstatte det med vekster som skaper 

gode økosystemer for fugler og insekter. 

Sagene Venstre mener at flere områder i 

bydelen bør settes av til urbant landbruk, og 

at borettslag bør oppfordres til å avsette 

plass til parseller på sine tomter. 

Vi ønsker også å få bydelens skjulte bekker fram 

i lyset, i første omgang Torshovbekken. En bekk er 

et godt økosystem som også øker velværen for 

mennesker. 

Sagene Venstre vil:  
▪ Gjenåpne Torshovbekken. 

▪ Etablere en stor park med minst 15 sammenhengende mål i Nydalen. 

▪ Ta vare på og tilgjengeliggjøre byens parsellhager og kolonihager. 

▪ Øke urbant landbruk i bydelen. 

▪ At flere plener omgjøres til enger og at gress klippes sjeldnere for å øke 

biodiversiteten i bydelen. 

▪ Innføre grønne fasader med vegetasjon på vegger og tak (der det er mulig) på 

kommunalt eide gårder.  
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Grønne Sagene 
Verden består av lokalsamfunn. For å bedre klimaet er det derfor viktig å handle 

klimavennlig lokalt.  

Sagene har gode forutsetninger for å 

være en internasjonal foregangsbydel 

for grønn omstilling. For eksempel er 

tidligere industriområder i bydelen blitt 

bevart og omgjort til boliger og 

kontorlokaler med lave 

klimagassutslipp.  

Sagene Venstre vil øke andelen trær i 

bydelen med 25 prosent. Å plante flere 

trær er et effektivt tiltak for klimatilpasning. Trær håndterer store mengder 

overvann, filtrerer vann og renser luften vi puster inn. Når byer som København og 

New York kan ha ambisiøse mål for treplanting, kan også Sagene ha det.  

Sagene Venstre vil jobbe for at all transport som kjører gjennom bydelen kjører på 

elektrisitet eller annen utslippsfri teknologi. Det må også bli lettere å kildesortere 

alle typer avfall. 

Sagene Venstre vil: 
▪ Øke andelen trær i bydelen med 25 prosent. 

▪ Erstatte asfalterte områder med trær og busker for å forebygge 

overvannsproblematikk og skape grønne lunger, for eksempel ved at det 

plantes ved kryssoppstramming. 

▪ Prioritere klimavennlige valg for bygninger gjennom å legge til rette for økt 

bruk av solceller på tak – selv om bygningen er på byantikvarens gule liste. 

▪ Etterisolere leiligheter i kommunale boliger. 
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3. EN BYDEL FOR MENNESKER OG DYR 

Næringsbydelen Sagene 
Små bedrifter skaper store, positive ringvirkninger 

på samfunnsliv og økonomi. Dette vet vi som bor i 

Sagene. 

Det lokale næringslivet på Sagene har mye av for-

tjenesten til det særpreget som kjennetegner 

bydelen. Dessuten skaper næringslivet 

arbeidsplasser og inntekter. Dessverre har Sagene 

færrest arbeidsplasser blant bydelene i Indre by. 

Venstre mener at lokale arbeids-plasser er en 

forutsetning for å lykkes med å skape gode 

lokalmiljø hvor flest mulig kan bidra og inkluderes i 

arbeidslivet. 

De senere årene har vi sett at flere småbedrifter 

legges ned på Sagene. Sagene Venstre vil alltid 

jobbe for et mangfoldig næringsliv mellom store 

og små aktører, og samtidig jobbe spesielt for at 

de små bedriftene får gode rammebetingelser på 

Sagene. 

Sagene Venstre vil:  
▪ Opprette en egen næringskontakt for 

bedrifter i bydelen som skal jobbe for 

næringsutvikling og bistå bedrifter med å 

etablere seg i bydelen. 

▪ At Sagene bydel deler opp anbud i mindre 

kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i 

anbudskonkurransene. 
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▪ Tilrettelegge for positive rom for handel og næring i Sagene bydel. 

▪ Etablere samlede kontorlokaler til utleie for studenter, gründere, næringsliv 

og frivillige. 

▪ Etablere et bedriftsnettverk hvor bydelens bedrifter får faglig veiledning og en 

møteplass for å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid. 

▪ Arrangere regelmessige gründerverksted for unge voksne i bydelen for at 

Sagene får flere gode gründere og flere oppstartsselskaper.  

▪ Etablere et samarbeid mellom skole og bedrift i bydelen for å gi skoleelever 

arbeidspraksis. 

Ung i Sagene 
En god, fri og trygg oppvekst på Sagene 

er en forutsetning for at folk blir boende 

på Sagene. For at unge mennesker skal 

ha mulighet til å utvikle seg til voksne 

som lever frie og meningsfulle liv er det 

viktig at de får utforske sine ferdigheter 

og prøve ut ulike interesser. Derfor er det 

viktig for Sagene Venstre at bydelens 

barn og unge får et rikt kultur- og 

aktivitetstilbud. 

Sagene Venstre vil:  
▪ Ha utvidete åpningstider for utvalgte barnehager – med makstid for hvor lenge 

barn kan være i barnehagen.  

▪ At Sagene blir en forsøksbydel for å gjennomføre løpende opptak til 

barnehager. 

▪ At bydelen ikke bruker penger på å kjøpe opp nye og velfungerende, private 

barnehager for å åpne dem i kommunal regi (rekommunalisering). 

▪ Arbeide for at elever får større medbestemmelse i egen skolehverdag. 
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▪ Styrke skolehelsetjenesten. 

▪ Jobbe for at Helsestasjon for Ungdom er åpent fem dager. 

▪ Bevare UngMedia. 

▪ Ha en Fritidskort-ordning som betaler deltakeravgiften til organiserte 

fritidsaktiviteter for barn og unge for familier med dårlig råd.  

Møteplassen Sagene 
Sagene bydel er en levende, attraktiv og pulserende 

kulturbydel. Kunst, kultur og fritidsaktiviteter skaper liv 

og møteplasser. Barn og unge i bydelen skal få rom til å 

utforske og utvikle sine interesser og evner i trygge 

omgivelser. 

Bydelen huser 

mange lokale, 

nasjonale og 

internasjonalt 

aktive kunstnere, og disse bør kunne ha 

sine øvings- og produksjonsrom på 

Sagene. Derfor ønsker Sagene Venstre at 

bydelen stiller kommunale områder til 

rådighet for lag, foreninger og alle 

innbyggerne.  

Sagene Venstre vil: 
▪ Ha tørre, varme og hyggelige steder hvor man kan ta med barn. 

▪ Ha en treklatrepark øverst i Torshovdalen og Bjølsenparken.  

▪ Åpne alle lekeplassene i bydelens barnehager for bruk utenom åpningstid. 

▪ Etablere hundepark i Torshovdalen. 

▪ Ta initiativ til å sette opp flere bytteboder og søppelkasser i bydelen 
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▪ Tilgjengeliggjøre Gråbeinssletta for markeder som blant annet Bondens 

Marked. 

▪ Gjøre torget på Lilleborg mer tilgjengelig for kulturaktiviteter gjennom å 

etablere en trasé gjennom Lilleborg fra Jerusalem-broen. 

▪ Sagene Venstre ønsker å åpne for at ungdomsklubbene kan gjøre aktiviteter 

på egne premisser og på sin egen måte. 

▪ Etablere flere lærlingplasser innenfor konsertproduksjon, lyddesign og 

lydteknikere. Dette vil være spennende for ungdom og unge voksne som ikke 

finner sin plass i storsamfunnet og står i fare for å falle utenfor. 

Medmenneskene i Sagene 
I Sagene skal mennesker oppleve at de kan leve trygge og meningsfulle liv på tvers 

av bakgrunn og livssituasjon. Venstre er i alle byens bydeler garantisten for at 

samfunnet skal møte rusavhengige og andre i utfordrende livssituasjoner med hjelp 

og forståelse istedenfor straff og utenforskap.  

Venstre jobber for rask psykisk helsehjelp - 

et tilbud for innbyggere med lettere former 

for angst og depresjon. Tilbudet skal gi hjelp 

uten lang ventetid, og øke den enkeltes 

livsmestring. 

I ulike livssituasjoner kan vi trenge å benytte 

oss av bydelens ulike tilbud. Derfor vil 

Sagene Venstre at tjenestene og 

åpningstidene tilpasses livene folk i bydelen 

lever. Slik kan vi skape en bydel der alle kan 

leve frie liv.  

Sagene Venstre vil at helsepersonell og 

ansatte i bydelen gis ansvar og tillit til å 

hjelpe Sagenes innbyggere på en best mulig 
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måte. For eksempel er barnevernet den mest inngripende tjenesten som bydelen 

har, men samtidig opplever mange at barnevernets arbeid er utilgjengelig og 

vanskelig å forstå.  

Bydel Sagene har en høy andel innbyggere med lav inntekt, og dyrlegeregninger kan 

fort komme på en høy sum. Dette resulterer ofte i at nødvendige konsultasjoner og 

operasjoner ikke kan gjennomføres, selv om eierne selv ønsker det beste for dyrene 

sine.  

Sagene Venstre vil: 
▪ Øke kompetansen om rus i bydelens helse- og omsorgstjenester. 

▪ At Familiehjelpen, NAV og Barnevern har kveldsåpent en dag i uken. 

▪ Etablere en forsøksordning for Drop-in for økonomiveiledning i regi av NAV 

på bibliotek og Sagene samfunnshus. 

▪ Ha ett ekstra årsverk i rask psykisk helsehjelp. 

▪ Avsette midler til behovsprøvd dekking av dyrlegeregninger eller 

egenandeler.  

▪ Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for gode kultur- og 

aktivitetstilbud til eldre og pensjonister, for eksempel gjennom økt aktivitet 

på seniorsenteret 
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