
Sak 9: Uttalelser 

 

Østkanterklæringa 

Årsmøtet i Grünerløkka SV 7. februar 2015 slutter seg til østkanterklæringa som blei utforma 
under Østkantkonferansen 18. og 19. oktober 2014. Oslo er en delt by med store forskjeller i 
levekår, makt og muligheter. Skillet mellom øst og vest burde vært historie, men dessverre 
har lite skjedd når det gjelder å utligne forskjellene. Det er stor ulikhet i inntekt og formue, 
og disse ulikhetene reproduseres. De østlige bydelene sliter med store sosiale problemer, 
levealderen er lavere, andelen elever med norsk som andrespråk er høyere, antallet 
lavinntektsfamilier større og rusproblemene mer omfattende. Radikal omfordeling er 
nødvendig. Østkanterklæringa er et opprop før høstens kommunevalg og inneholder 10 krav 
til en ny politikk for hovedstaden: 
 

1. Det må innføres en solidarisk eiendomsskatt med bunnfradrag. 
 

2. Det må bygges ikke-kommersielle, rimelige utleieboliger. 
 

3. Pengene i kommunen må fordeles mer rettferdig, ikke minst ved at sosioøkonomiske  
forhold teller mer når pengene fordeles mellom bydelene og ved å sørge for enn mer 
rettferdig fordeling av pengene i Osloskolen enn dagens stykkprisfinansiering. 

 
4. Hele Oslo må ta et felles ansvar for våre fattige og hjelpetrengende ved at sosialboliger må 

spres utover hele byen, ikke bare de østlige bydelene. 
 

5. Det må foretas regelmessige undersøkelser for å avdekke diskriminering ved ansettelse i 
arbeidslivet. 

 
6. Nav må ha folk og ressurser til å følge opp ungdom raskt, tett og med riktige metoder. SV vil 

gi Nav-kontorene mye større frihet til å gjøre det fagfolk mener fungerer for den enkelte. 
 

7. Ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagene må utvides slik at det også gjelder 3-
åringer. Gratis halvdagsplass i barnehage og gratis aktivitetsskole må utvides til å omfatte 
hele Østkanten. 

 
8. Det bør opprettes kontakts- og aktivitetshus basert på både frivillighet og faglighet, lignende 

«Stikk innom»-modellen på Veitvetsenteret, i alle bydeler. 
 

9. Vi skal ha minst to flerbrukshaller i hver bydel. 
 

10. Vi må få bedre språkopplæring for barn med annet morsmål enn norsk, blant annet i form av 
færre antall elever per klasse på skoler hvor disse elevene er overrepresentert, styrket 
satsning på norsk som andrespråk i lærerutdanning og morsmålsundervisning for alle barn 
med et annet morsmål enn norsk.  



SV vil regnbuefarge Gru nerløkka  

Grünerløkka bydels slagord er: «Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet». Dette 

slagordet kan vi i Grünerløkka SV i aller høyeste grad stille oss bak, det er uttrykk for noe 

som for mange av Løkkas beboere oppleves som virkelighet, men som for andre fortsatt 

oppleves som en visjon, en drøm..  

 

Fortsatt blir mennesker hetset og trakassert på bakgrunn av sin seksuelle legning når de viser 

denne i offentligheten, og fortsatt blir mennesker med utenlandske navn utelatt fra 

jobbintervju. Ulike minoritetsgrupper møter ofte fordommer og manglende kunnskap i 

møtet med private og offentlige institusjoner og i arbeidslivet. Vi mener Grünerløkka har 

særlige muligheter til å gå foran, og at vi kan og skal gjøre mer for å bli en inkluderende 

bydel.  

 

Grünerløkka SV ønsker at bydelen skal være åpen, inkluderende og trygg for alle. Vi vil jobbe 

systematisk for at ingen på Grünerløkka skal oppleve vold, diskriminering eller rasisme. Alle 

skal føle seg inkludert uansett etnisitet, klasse, kjønn, sosial gruppe, funksjonsnivå, livssyn 

eller seksuell orientering. 

 

SV vil markere Grünerløkka bydel som en "rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone". Vi vil 

fremme en bydelsplan som vil innebære at kafeer og utesteder på løkka skal være åpne, 

trygge og tilgjengelige for alle, og vi vil arbeide for kompetanseheving for bydelens 

kommunale og private ansatte for å sikre at alle møtes med kunnskap, toleranse og respekt. 

 

Dette arbeidet skal resultere i en felles visuell synliggjøring i form av flagg, plakater og 

klistremerker over hele bydelen. I tillegg vil vi markere dette ved inngangene i hovedveiene 

til bydelen. Vi mener at en slik synliggjøring av budskapet kan føre til at folk føler større grad 

av fellesskap, bevissthet og trygghet.  

  

SV vil regnbuefarge Grünerløkka!  Alle, uavhengige av etnisitet, kjønn, funksjonsnivå eller 

seksuell orientering, skal føle seg velkommen, trygge og inkluderte i bydelen vår.   



Bygg flerbrukshall pa  Dælenenga 

Klubbhuset på Dælenenga idrettsplass er i en elendig forfatning. Det er nødvendig med en 

totalrehabilitering av bygget hvis det skal kunne brukes videre. Men en totalrehabilitering er 

kostbar og ikke det idretten i bydelen trenger. Det er isteden stort behov for en 

flerbrukshall. 

Dælenenga idrettsplass ble innviet i 1916. Klubbhuset er fra 1926, ishallen ble bygget i 1995 

og kunstgressbanen ble anlagt i 1997. Grüner IL har i dag ca. 1 100 medlemmer som driver 

med fotball, ishockey og håndball. Idrettslaget er av stor betydning for barn og unge i 

bydelen. I tillegg benytter to bokseklubber og en bryterklubb dagens klubbhus.  

I nesten 20 år har det vært jobbet med å få bygget en flerbrukshall på Dælenenga 

idrettsplass. I like mange år har det vært politisk enighet om at denne delen av Grünerløkka 

bydel må få en flerbrukshall hvis idretten skal få tilfredsstillende vilkår. Senest i 2012 satte 

bydelsutvalget en ny flerbrukshall på Dælenenga opp som prioritet nummer 1 blant nye 

idrettsanlegg i bydelen.  

På tross av stor politisk enighet om at flerbrukshallen må bygges, har Plan- og 

bygningsetaten, etter anbefaling fra Byantikvaren, i desember 2014 nedlagt et midlertidig 

forbud og oversendt saken til ny politisk behandling i Oslo. Dermed er byggingen nok en 

gang satt på vent. 

Denne saken er i ferd med å utvikle seg til en politisk skandale. På tross av at bydel 

Grünerløkka har mer enn 52 000 innbyggere, har en stor del av bydelens innbyggere i mange 

år vært uten tilfredsstillende idrettsanlegg. Dette er helt uakseptabelt. 

For å få plass til en flerbrukshall på Dælenenga må det eksisterende klubbhuset rives. 

Dagens klubbhus står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Men vernehensyn må 

vike når det er nødvendig for å sikre bydelen et tilfredsstillende idrettsanlegg, og det ikke 

finnes andre egnede arealer i denne delen av bydelen.  

Årsmøtet i Grünerløkka SV krever at bystyret snarest mulig behandler saken og fatter vedtak 

som kan bidra til at flerbrukshallen bygges uten ytterligere forsinkelser.



Ga ende og syklister først  

Det er mange som bruker sykkel og som sykler gjennom Grünerløkka på vei til og fra 

sentrum. Grünerløkka er den bydelen i Oslo med høyest andel sykkelreiser. 15 prosent av 

reisene i den sentrumsnære bydelen foretas med sykkel. 

Grünerløkka SV mener vi må prioritere plass til gående og syklister fremfor biltrafikk og 

gateparkering. Det må på plass flere tiltak for å få dette til. SV mener derfor at man må 

ferdigstille hovedsykkelveinettet i bydelen ved å prioritere sammenhengende sykkelfelt i 

bydelens hovedfartsårer og gater. Vi må ha oppmerket venteområde reservert for syklister 

som standard i bydelens lyskryss. Det trengs derfor røde bokser i lyskryss, slik at syklistene 

får et sted å stoppe for rødt lys. Det er også et langsiktig behov for sykkeltrasé i begge 

retninger i gater og veier. Vi må tenke alternativ bruk av gater og veier i bydelen. Markveien 

må bli gågate, og Thorvald Meyers gate må bli permanent kollektivgate. Vi må begrense 

bilmengden ved å innføre beboerparkering i bydelen, og dette vil redusere 

fremmedparkering og forbedre miljøet. Det må også på plass ny T-banetunnel gjennom Oslo 

sentrum med T-banestopp på Olaf Ryes Plass. 

  

Vi bør få langt flere bysykkelstativ, ladestasjoner for el-biler og opprette ladestasjoner for el-

sykler. SV er for å legge lokk over Finnmarksgata for å få en sammenhengende park på 

Tøyen. Grünerløkka SV mener det haster med å starte planlegging av tiltak som bedrer 

fremkommelighet for gående og sykelister. Vi ber derfor om at Oslo kommune må prioritere 

dette, slik at bydelen kan få til nødvendig tiltak raskt. 

 


