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20 tiltak for en bedre bydel Grunerløkka 

1. Rødt er for 6-timers normalarbeidsdag og foreslår å starte forsøk med 
dette i omsorgstjenester i bydel Grunerløkka. 

2. Rødt vil samarbeide med fagbevegelsen for at bydelen og kommunen skal 
ta kampen mot sosial dumping mer alvorlig. Når det gis skjenke- bevilling, 
skal søkeren dokumentere at de følger gjeldende tariffavtaler. 

3. Det skal være mulig for vanlige arbeidere å kjøpe bolig i bydelen. Rødt er 
for flere kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Det 
skal være 10 prosent utleieboliger, også i private boligprosjekter. 

4 . Rødt vil at Oslo kommune skal gå vekk fra markedspris, såkalt gjengs leie, 
på kommunale leiligheter. Leieprisene må ned og vedlikeholdet opp. 
Kommunen må ikke selge eiendom som altfor lett gjøres om til 
spekulasjonsobjekter for hushaier. 

5. Rødt vil at Bydel Grunerløkka skal sette inn vikarer fra første dag ved 
fravær i barnehage og aktivitetsskolen (AKS) for å sikre stabile forhold for 
ansatte og barn. Vi vil også at bydelen oppretter vikar-pool slik at flere får 
faste, hele stillinger. 

6. Rødt går inn for å rekommunalisere Paulus sykehjem og etablere flere 
eldreboliger. Eldres behov skal stå i sentrum, ikke privateieres 
profittbehov. 

7. Rødt vil at alle barn og unge i bydel Grunerløkka skal ha gratis fritids tilbud 
og klubber. Vi vil utvide tilbudet ved Sinsen Kulturhus og Slurpen og 
opprette ny fritidsklubb på sentrale Grunerløkka. 

8 . Rødt vil at bydelen skal bli ledende på universell utforming med 
tilgjengelighet og framkommelighet for alle. Det må tilrettelegges for 
blinde og svaksynte (lydsignal) ved lyskryss. 

9. Rødt mener at det trengs flere svømmehaller i bydelen. Vi vil gjenåpne 
Sagene folkebad i kommunal regi, samt bygge svømmehaller på planlagte 
Ensjø skole og nye Løren flerbrukshall. Dælenenga flerbrukshall må 
ferdigstilles i løpet av 2022. 

10. Rødt mener at hensynet til miljø må styre byutviklingen. Akerselva 
miljøpark må få sterkere vern. Det må innføres byggegrense på 20 meter 
på hver side av elva og eksisterende bebyggelse skal fjernes når det er 
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11. Rødt mener at global oppvarming er en eksistensiell trussel mot 
menneskeheten og artsmangfoldet. Vi må derfor ta ansvar lokalt. Vi vil ha 
krav om at alle nybygg skal være grønne og energieffektive og at 
byggeprosessen må være klimanøytral. 

12. Rødt mener at bydelens parker først og fremst skal være til rekreasjon for 
folk, ikke for kommersielle arrangementer. Parkene må også få flere 
toaletter. 

13. Alle ansatte har krav på fridager og familieliv, og beboerne må få tider 
med ro. Vi krever derfor at varehandelen i bydelen følger norsk lov og 
holde stengt på søndager. Rødt mener at skjenking om natta ikke skal 
finne sted i boligstrøk. 

14. Rødt ønsker å begrense gjennomgangstrafikken med bil i bydelen. Et godt 
og gratis kollektivtilbud, sykkelfelt og gågater er bra for både byens 
innbyggere og for miljøet. 

15. Rødt vil styrke hjemmehjelpsordningen i kommunal regi. Brukerne må 
være med og bestemme når og hvordan de skal få hjelp. 

16. Rødt vil jobbe for at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være 
offentlig regi. Hvis det unntaksvis brukes private aktører, skal disse følge 
gjeldende tariffavtaler. 

17. Hallengården må enten komme snarlig i bruk eller endelig eksproprieres 
etter å ha stått tom siden 2004. Bygningen bør brukes til lavterskel 
kulturformål for folk i alle aldre. 

18. Rødt sier nei til rivning av Hausmanns gate 42. Hauskvartalet må vernes 
som byøkologisk kulturkvartal! 

19. For Rødt er det viktig å arbeide med internasjonal solidaritet, også lokalt i 
bydelene. Israel okkuperer palestinske områder. Derfor vil vi at bydelen 
skal boikotte israelske varer og tjenester. 

20. Rødt er for at bydelen skal være inkluderende, hvor et mangfold av 
innbyggere ønsker å bo. Vi vil derfor arbeide aktivt mot rasisme og 
diskriminering i alle former. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



1. Thomas Nygreen 1984 overingeniør 
2. Miriam Mardan 1993 sosionom 
3. Elisabeth Lindqvist Nilsen 1975 ped. leder barnehage 
4. Terje Tvedt Skaufjord 1951 lærer 
5. Bjørn Stabursvik Winquist 1995 student 
6. Linnea Lewella Schmedling 1992 student 
7. Mari Røsjø 1988 lydtekniker 
8. Dino Prohic 1971 seniorrådgiver kommunikasjon 
9. Sigrid Grundt Leine 1999 arbeidsledig 
10. Jonas Azouaoui 1991 assistent aktivitetsskolen 
11. Viva Holm Torsteinson 1988 baseleder aktivitetsskolen 
12. Jacob Erstad 1954 baker og konditor 
13. Maria Daniela Tricarico 1981 produktutvikler 
14. Markus Hansen 1987 heismontør 
15. Randi Færevik 1959 barnehagelærer 
16. Christian Eikeland 1994 assistent aktivitetsskolen 
17. Magnhild Folkvord 1945 journalist og forfatter 
18. Claudia Latini 1955 komponist og musiker 
19. Ingrid Grundt 1963 avdelingsleder yrkesfag 
20. Vegard Holm 1948 forfatter og aktivist 
21. Ellen Røsjø 1957 seniorrådgiver 

~ Følg oss på Facebook: fb.me/RodtGrunerlokka 

Bli medlem på rødt.no/bli -medlem. Du kan også melde deg inn via SMS. 
Send «Raudt [navn] [e-post] [postadresse]» t il 2090 
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