
Program for bydelen for perioden 2019-2023 
 

 
Venstre ønsker å videreutvikle Nordre Aker som en grønn, aktiv og trygg bydel – til 

glede for de som bor her i dag og alle som vil flytte hit i årene fremover. 

Nordre Aker Venstre er bydelens sosialliberale parti. Vår politikk bygger på personlig 

frihet kombinert med ansvar for hverandre og for våre omgivelser. Vi vil gi borgerne 

et best mulig tilbud, og er positive til både private og offentlige løsninger. Bydelen 

skal være trygg å vokse opp i og god å bli gammel i. Nordre Aker skal være Oslos 

fremste kunnskapsbydel.  

Nordre Aker Venstre er opptatt av resultater. Det oppnår vi bare gjennom langsiktig 

og hardt arbeid. På neste side kan du lese om noe av det vi ønsker å få til i neste 

valgperiode.  
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OPPVEKST OG ALDERDOM 

Alle barn har rett på en god og trygg oppvekst. Vi ønsker å heve nivået på tilbudene til barn, 

unge og mennesker med spesielle behov, og sikre et fleksibelt og godt velferdstilbud for 

bydelens eldre – på deres egne premisser.  

 

Nordre Aker Venstre vil: 

 Arbeide for flere støttefunksjoner i skolene i Nordre Aker, som helsesykepleier, 

rådgivere og psykologer. 

 Jobbe for trygge skoleveier i bydelen. 

 Etablere en ungdomsklubb på Tåsen og videreutvikle tilbudet på Trikkehallen og 

Glasshuset. 

 Støtte frivillige som ønsker å etablere lavterskel fritidstilbud og møteplasser for barn 

og unge. 

 Arbeide for at det etableres temaskoler på videregående nivå i tilknytning til 

etablerte fagmiljøer i bydelen. 

 Opprettholde to ruskonsulent-stillinger i bydelen. 

 Legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på 

fritidsaktiviteter. 

 Videreutvikle sosialt entreprenørskap i hjelpetjenesten til eldre, som for eksempel 

praktisk og digital hjelp, samtaler og turer. 

 Videreutvikle tilbudet til de Rosa bussene. 

 Opprettholde seniorsentrene i bydelen og gi eldre som ønsker det mulighet til å delta 

i frivillig arbeid. 

 

 

KULTUR OG IDRETT 

Nordre Aker nyter godt av lokalsamfunn med stort engasjement og en høy grad av frivillig 

innsats. Vi ønsker å støtte opp under dette. Vi vil legge til rette for kultur, idrett og friluftsliv i 

bydelen, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen. 

 

Nordre Aker Venstre vil: 



 Støtte en utlånsordning for sports- og friluftsutstyr. 

 Øke frivillighetsmidlene for å støtte kor, korps, orkestre, dansemiljøer, idrettslag og 

andre foreninger. 

 Fortsette å jobbe for en svømmehall i bydelen. 

 Fortsette å jobbe for å få etablert en bydelsscene/kulturhus og støtte opp under 

arenaer for e-sport i bydelen. 

 Realisere planene om kunstis på Nordre Åsen. 

 Utvide åpningstidene på biblioteket slik at innbyggerne får en felles møteplass og 

tilgang til bøker og datamaskiner også på kvelden og i helger. 

 Sikre tilgangen til skiløyper i marka gjennom økt produksjon av kunstsnø i 

lavereliggende områder, blant annet på Sognsvann. 

 Fullføre ny lysløype fra Sognsvann til Grinda, og forlenge denne som en ringlysløype 

ved også å etablere traseen fra Hammeren til Ullevålseter. 

 Legge ny asfalt i Maridalsveien og starte arbeidet med å bygge en veiskulder fra 

Brekke til Skar for å tilrettelegge for myke trafikanter. 

 Etablere et friområde for hunder. 

 

 

MILJØ OG BYDELSUTVIKLING 

Nordre Aker ligger mellom sentrum og marka – en grønn bydel ved Akerselva, med flotte 

grøntområder og friarealer. Slike kvaliteter er ekstra viktige å ta vare på i en bydel i rask 

utvikling og med en sterk vekst i antall innbyggere.  

 

Nordre Aker Venstre vil: 

 Arbeide for at innbyggerne får mer innflytelse over utviklingen av bydelen gjennom 

bred og tidlig involvering. 

 Bevare grøntområdene i bydelen og oppgradere Gransjordet til park. 

 Bevare småhusområdene. 

 Finne en bedre balanse mellom prioritering av sykkelvei og kollektivfelt. 

 Etablere flere trygge gang- og sykkelveier for å krysse Ring 3 og jernbanelinjene. 

 Jobbe for at alle kollektivruter i bydelen har hyppige avganger. 



 Legge til rette for flere elbiler gjennom etablering av flere ladestasjoner i bydelen. 

 Oppgradere og vedlikeholde gangstier, snarveier og smett og etablere gode 

møteplasser for innbyggerne i bydelen. 

 Utvikle tilhørighet til bydelen gjennom å sikre bevaring av kulturminner og gjøre disse 

tilgjengelige for innbyggerne. 

 Sikre at Frysjaområdet utvikles som et område med et godt bomiljø og med god 

kollektivdekning. 
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