Bydelsutvalget i Ullern 2019 -2023 – felles poli;sk pla=orm H, MDG og V
Bydel Ullern - en blå-grønn bydel
Naturmiljøet har egenverdi og er vik4g for folkehelsen, lek, rekreasjon og for å sikre biologisk
mangfold. Det betyr at marka, =orden, elveløpene, parker og grøntområder skal vernes og være
4lgjengelig for alle. Småhusplanen må styrkes slik at den sikrer at nye boliger passer godt inn i den
eksisterende bebyggelsen. Dagens gradvise og planløse forteAng og forringelse av småhusområdene
bør opphøre og sammenhengende hageområder bør bevares. Par4ene er også enige om at vi skal
utarbeide en plan som viser hvordan bydelen kan bidra 4l lavere klimaavtrykk og bærekraCig
byutvikling.

TeIsteder i Ullern:
•

•
•
•

•

•

Skøyen er et vik4g knutepunkt, men trenger mer byliv, møteplasser og ak4vitet som gir
felleskap og trivsel. Menneskene og miljø skal stå i sentrum. Området må knyFes teFere 4l
sjøen. Sjø, elver, grønne lunger, sol, dagslys skal prioriteres. Høyhus over 12 etasjer skal ikke
4llates, høyhus skal ikke dominere bybildet og høydene skal avtrappes mot
småhusbebyggelsen i nærområdet. FornuCig avtrapping mot småhusbebyggelse skal sikre en
god overgang 4l nærområdet. Området trenger svømmehall, ﬂerbrukshall, bibliotek og
grunnskole og skal bli et uts4llingsvindu som en ny, moderne, miljø- og barnevennlig del av
en blå-grønn bydel Det skal arbeides for å redusere fartsgrensen på E-18 gjennom Skøyen 4l
60 km/t. På Skøyen/Hoﬀ er behovet for ungdomsskole prekært og må prioriteres.
Tilstrekkelig med uteområder må sikres.
Bestumkilen skal utvikles 4l folkepark for hele Oslo med anlegg for idreF og rekreasjon.
Smestadområdet 4lbakeføres 4l småhusplanen. En strøks4lpasset bymessig forteAng rundt
krysset kan 4llates når traﬁkal infrastruktur er på plass.
Montebello/Huseby: Strøks4lpasset teF og lav bebyggelse på StatneF-tomten,
grøntområdene på StatneF-tomten bevares. Småhusplanen følges rundt StatneF-tomten.
Oslos nye vannforsyningsanlegget må få driCsbygg og portal på StatneF-tomten.
Blomsterjordet vis a vis Huseby skole vernes. Sollerudstranda og Makrellbekkdalen skjermes
for ulempene ved massetransport ved at portalanlegg legges mot Ring 3 og E18. Det skal
s4lles strenge krav 4l avbøtende 4ltak, også for anleggstraﬁkken. LuCeanlegg i hjertet av
Husebyskogen må lokaliseres der det er minst sjenerende for mennesker og natur. Tapte
rekreasjonsområder skal erstaFes ved eventuell utbygging.
Lilleaker/Sollerud/Lysaker: Lilleakerbyen skal sikres en variert arkitektur og bebyggelse med
åpne og grønne byrom. TilreFelegging for rekreasjon langs Lysakerelven skal ta hensyn 4l
særlig sårbare og vik4ge naturområder. Næringsvirksomhet knyFes nærmere mot Lysaker. På
Sollerud må småhusplanen være styrende. Høyhus over 12 etasjer skal ikke 4llates, og denne
type bygg skal ikke dominere området.
Ny traﬁkkmaskin på Lysaker med E-18 hevet i terrenget (6m) er uforenelig med at Lysaker skal
være et knutepunkt som skal betjene mennesker.
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Summen av infrastrukturprosjekter, som ny vannforsyning, nyF kraCneF, E18-prosjektet og
Fornebubanen, i 4llegg 4l den kon4nuerlige forteAngen i bydelen gir en betydelig belastning på
bydelen i form av støy, støv, visuell forslumming og reduserte muligheter for lek, rekreasjon og trivsel.
Bydelen må påse at prosjektene gjennomføres på en helse- og miljømessig forsvarlig måte. Før man
4llater nye større utbygginger må det foreligge konkrete og 4dsbestemte planer for etablering av
nødvendig sosial infrastruktur og avbøtende 4ltak.

Vårt nærmiljø må beskyIes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal utarbeides en miljø- og klimaplan med konkrete 4ltak for bydelen. Det skal
rapporteres årlig om fremdriCen.
Det skal s4lle strenge miljøkrav 4l all virksomhet i bydelen, samt 4l bydelens egne
anskaﬀelser.
Det skal ﬁnnes gode plantebaserte maAlbud i kontorer, ins4tusjoner og barnehager som
drives av bydelen.
«Monstermastene» er uønsket i forbindelse med ny strøm4lførsel 4l Oslo. Kabel i tunnel er
løsningen.
Folk i bydelen må beskyFes mot støy og støv gjennom strenge krav om avbøtende 4ltak.
Etablering av «by-nasjonalparker», eFer modell av Stockholm, for å skjerme Husebyskogen
og andre grøntområder mot utbyggingspress. Husebyskogen og Kikutkollen må vernes.
Arbeide for rene strender i Ullern og rehabilitering av gruntvannsområdene.
Styrke arbeidet med ﬂomsikring ved grønne tak, åpen overvannshåndtering, gjenåpning av
bekker og elver.
Etablere gjennomgående sykkeltraseer, prioritere fotgjengere, syklister og kollek4vtraﬁkk
samt styrke vintervedlikeholdet av fortau og sykkelveier.
Etablere ordningen for utslippsfri transport av barn og eldre (inkl. Rosa busser) og styrke
kollek4v4lbudet "på tvers" av bydelen.
StøFe opp om ordninger for bildeling, annen deling, gjenbruk og sirkulærøkonomi

En bydel for alle:
•
•
•

Satse på frivillighet, friluCsliv og kultur for å skape 4lhørighet.
Ta bedre vare på dem som faller utenfor og støFe opp om et inkluderende arbeidsliv og
sosiale arbeidsplasser.
Motarbeide ensomhet og skape møteplasser mellom generasjoner og mellom mennesker
med ulik bakgrunn.

også for de eldste av oss:
• Videreføre satsingen på seniorsentrene og gjenoppreFe egne dag4lbud for demente.
• Sikre brukernes valgfrihet gjennom et variert 4lbud av kommunale, ideelle og private
tjenesteytere innen eldreomsorg, barnehager og boliger.
• Styrke omsorgs4lbudet for alle eldre som kan og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi
skal legge 4l reFe for mobilitet i bydelen slik at våre eldre skal kunne leve selvstendige og
fullverdige liv, enten de ønsker å gå eller er avhengig av bil.
• Jobbe lokalt for å 4lreFelegge for gode private, ideelle og kommunale tjenester innen
eldreomsorgen.
også for de yngste av oss:
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•
•
•
•
•

•
•
•

Private, ideelle og kommunale barnehager skal fortsaF være en del av bydelens 4lbud.
FortseFe satsingen på helse4lbud 4l barn og unge, blant annet ved å styrke
skolehelsetjenesten yFerligere.
Styrke fri4dsklubbene og åpne bydelens og skolenes arealer utenom arbeids4d/skole4d 4l
bruk for grupper og lag.
Prioritere 4ltak for lavinntektsfamilier gjennom kultur- og frivillighetsmidlene.
Arbeide for et godt og variert ak4vitets4lbud 4l barn og unge innenfor både idreF og kultur,
og sikre at kapasiteten økes i takt med folketallet. Bydelen skal videre jobbe for at private
4lbud som for eksempel Kirkenær BalleFskole skal kunne fortseFe sin virksomhet.
Vi skal ha trygge skoleveier, særlig må trygge skoleveier sikres i anleggsperioder med bl.a.
mye massetransport.
Det skal etableres hjertesoner rundt skolene i bydelen
Sikre gode avlastnings4lbud 4l foreldre med hjemmeboende barn og unge med
funksjonsnedseFelse.
31. oktober 2019, Ullern
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