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Torshovtoppen for fellesskapet 
Parker og grøntområder er viktig for trivselen til de som bor i by. Parker og andre grønne 

lunger er et pusterom og viktige samlingssteder som er tilgjengelige for alle, helt uten at man 

må betale medlemsskap for å komme inn eller kjenner på kjøpepress når man er der. I en tid 

der mange har tilbragt mye av døgnets timer i nærområdet sitt har verdien av lokale 

grøntområder blitt veldig tydelig. I tillegg til klimakrisen står vi også i en bredere naturkrise der 

naturmangfoldet forringes og der det særlig i byene er viktig å holde på alle grøntområder vi 

har - for fellesskapet, ikke for utbyggerne, for de mange og ikke de få. 

Etter mange år med neglisjering og dårlig drift har Torshovtoppen i bydel Sagene igjen blitt 

gjenstand for en kamp mellom utbygger og beboere. Utbygger lobbyerer for en storstilt 

utbygging uten å ta hensyn til meningene til folkevalgte eller naboer. Bastia eiendom og 

arkitektkontoret Urba har lagt frem planer om å bygge 855 leiligheter på den lille toppen. 

Dette har skapt sterke motreaksjoner, blant annet en beboeraksjon som ønsker å bevare 

Torshovtoppen for fellesskapet. Denne perlen av en tomt har vært et tilfluktssted for 

barnehagene på tomta og en lekeplass for barn og unge, i tillegg til å være en viktig lomme 

for biologisk mangfold i bydelen. Tidligere huset Torshovtoppen to barnehager og en offentlig 

skole. Nå står barnehagebyggene tomme og en privat ungdomsskole har flyttet inn i 

skolebygget. Dette er stikk i strid med beboernes ønsker og Oslos behov. Området tomta 

ligger i har mange kommunale boliger og trenger sårt et nærmiljøsenter, ikke enda flere 

blokker.  

Naboene mener en kjempeutbygging av Torshovtoppen er feil. Oslo SV er helt enig: 

Torshovtoppen skal være for fellesskapet! 

Oslo SV vil: 

▪ Arbeide for at bruken av Torshovtoppen kommer fellesskapet til gode, med et særlig 

fokus på barn og unge 

▪ Hindre at private utbyggere får uthule offentlige reguleringer i ensidig profittjag 

▪ Bevare naturmangfoldet og beskytte frukttrærne i den gamle eplehagen på 

Torshovtoppen 


