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HØYRE i BYDEL ST. HANSHAUGEN
St. Hanshaugen Høyre vil at bydelen skal være et sted hvor det er respekt for
enkeltmennesket, toleranse og alle føler seg inkludert.
Vi mener det er viktig å legge til rette for møteplasser som skaper fellesskap. Vi vil fortsette
satsingen på miljøvennlige løsninger og oppgradering av grøntarealer, parker og plasser.
St. Hanshaugen Høyre tror at hvert enkelt menneske tar de beste valgene i eget liv, og vil
legge til rette for at bydelens tjenestetilbud setter enkeltmennesket i fokus. Vi vil at bydelen
skal drives effektivt og fortsette å være nyskapende. Vi vil oppmuntre til frivillighet og vil gi
rom for personlig initiativ.
Vi tror at vi finner de beste løsningene for bydelen sammen med innbyggerne. For oss er det
viktig at offentlige midler brukes på en fornuftig og effektiv måte. Vi vil fortsette å legge til
rette for innbyggerinvolvering, blant annet gjennom åpne folkemøter om viktige saker.
For St. Hanshaugen Høyre er det viktig at alle aldersgrupper trives i bydelen, får den
omsorgen de trenger og føler seg trygge.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Videreutvikle en grønn og miljøvennlig bydel med god fremkommelighet og hyggelige
møteplasser for innbyggerne
• Sikre kvalitet og valgfrihet i bydelens tjenester
• Påvirke byutvikling, legge til rette for næringsvirksomhet og støtte frivilligheten, for å
sikre en åpen og mangfoldig bydel for fremtiden

1. EN GRØNN OG MILJØVENNLIG BYDEL
St. Hanshaugen Høyre vil prioritere miljøtiltak som gjør en forskjell. Vi vil gjøre det enkelt og
miljøvennlig å forflytte seg i byen og skape flere grønne og åpne møteplasser.
Miljøtiltak som gjør en forskjell
Klimautfordringene er globale, men starter med hver enkeltes handling i lokalmiljøet. Høyre
på St.Hanshaugen vil satse på de små tiltakene som gjør bydelen bærekraftig og samtidig
sette standarder for en grønn utvikling.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Stille bydelen til disposisjon for testing av nye miljøvennlige løsninger
• Være en pådriver for redusert bruk av plast
• At bydelens virksomhet skal være karbonnøytral og at det prioriteres å leie plussbygg
• Fortsette satsingen på bydelen som et Miljøfyrtårn i Oslo kommune
• At bydelen ber store leverandører levere miljøregnskap etter anerkjente standarder
God og miljøvennlig fremkommelighet
St. Hanshaugen er en bydel med korte avstander og gode transportforbindelser. Vi vil jobbe
for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående samt styrke kollektivløsningene.

St. Hanshaugen Høyre vil:
• Arbeide for ny sentrumstunnel for t-banen fra Majorstua via Bislett, Ullevål Sykehus,
Sagene og Grünerløkka til Carl Berner
• Redusere fartsgrensene i bydelen, og ned til 30 km/t der det er mulig
• Legge til rette for flere veier forbeholdt myke trafikanter
• Fortsette utrullingen av sykkelveier og teste ut fortau forbeholdt gående der det er
anlagt sykkelvei
• Utrede muligheten for en undergang under Kirkeveien, slik at skoleveien for barn til
Marienlyst skole blir tryggere
• Ta i bruk elektriske busser for trikkelinjene på nattestid
• Utrede muligheten for førerløse elektriske busser på ring 2 som et alternativ til trikk
• Jobbe for en tverrgående busslinje på tvers av bydelen fra Blindern, via Marienlyst,
Adamstuen og St. Hanshaugen og videre til Grünerløkka
Flere grønne lunger og åpne møteplasser
Gode møtesteder skaper fellesskap og identitet. St.Hanshaugen Høyre vil fortsette
oppgradering og utvikling av grøntareal, parker og plasser.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Jobbe for helårservering i St. Hanshaugen-parken, med varierte aktiviteter og tilbud
• Arbeide for at forvaltningen av St. Hanshaugen-parken overtas av
bydelsforvaltningen
• Arbeide for å videreutvikle Knut Knudsens plass og legge til rette for at innbyggerne
og næringslivet kan bruke plassen mer
• Jobbe for en helhetlig oppgradering av Kristparken, i samarbeid med lokale aktører,
for å sikre et trygt og grønt nærmiljø
• Øke belysningen i Stensparken og Kristparken og jobbe for god gatebelysning
• Jobbe for belysning av gravlunder, for å bedre tilgang og trygghet
• Styrke tiltak for søppelinnsamling ved blant annet å fortsette prøveprosjektet med
smarte søppelkasser i Stensparken

2. MANGFOLD, KVALITET OG VALGFRIHET I BYDELENS TJENESTER
Mangfold i seg selv er et gode. Vi er alle ulike både som grupper og individer, med
forskjellige preferanser, ønsker og behov. Det er ikke nok at befolkningen har et tilbud når vi
trenger hjelp, omsorg for våre eldre eller et sted barn kan være. Det skal være et vedig tilbud
av høy kvalitet, som gjør at brukerne blir bedre, mennesker blir tatt hånd om og barna lærer
og trives. I Høyre tror vi at konkurranse er en forutsetning for å få til dette. Offentlige, ideelle
og private aktører skaper sammen mangfold, valgfrihet og kvalitet.
En god start på livet
På St. Hanshaugen har vi god barnehagedekning gjennom private og offentlige tilbud. Det er
familien som har ansvaret for å oppdra sine barn, men vi må fange opp, støtte og gi
alternativer til de som står i fare for å falle utenfor samfunnet. St. Hanshaugen Høyre vil
videreutvikle barne- og ungdomstilbudet. Vi vil invitere både ideelle, private og det
offentlige til å etablere ungdomstilbud.

St. Hanshaugen Høyre vil:
• Prioritere å ansette tilstrekkelig antall jordmødre i bydelen og at alle bydelens skoler
har tilgang på helsesykepleiere og elevterapeuter
• Øke samarbeidet mellom helsestasjonen, skolehelsetjenesten og barnevernet slik at
oppfølgningen av barn blir helhetlig
• Følge opp at det etableres et ungdomstilbud i villaen i Stensparken
• Legge til rette for leksehjelptilbud for barn i 5.-7. klasse etter skoletid
• Sørge for at ordningen med gratis utlån av sportsutstyr til barn fortsetter
• Jobbe for en fast stasjon for kulturskole i bydelen og for at det er mange ulike
kulturtilbud til barn og unge
• Arbeide for at Bolteløkka skolegård utvides
• Arbeide for et godt samarbeid med forebyggende politienhet
Omsorg og oppfølging for de som trenger det mest
Gode tiltak for og oppfølging av de som står i fare for å falle utenfor samfunnet, er en av
våre viktigste oppgaver. Vi vil både stille krav og legge til rette for at den enkelte skal kunne
ta del i og yte til det beste for samfunnet.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Legge til rette for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser enkelt kan bo, jobbe
og ta i bruk bydelen
• Opprettholde og etablere lavterskeltilbud for psykisk og mental helse i bydelen
• Fortsette arbeidet med å bosette rusmisbrukere i egne boliger i bydelen og utvikle
samarbeidet mellom bydelen, politiet, fastlegene og spesialisthelsetjenesten
• Styrke ettervernet
En verdig eldreomsorg og en god hjemmetjeneste
Bydelen organiserer hjemmesykepleie og eldreomsorg til alle som bor i bydelen. Andelen av
eldre i befolkningen øker. Stadig flere mennesker trenger hjelp og pleie i hjemmet. St.
Hanshaugen Høyre vil at alle skal få god og nødvendig omsorg fra bydelen. Vi satser på
velferdsteknologi og at omsorgstjenester skal organiseres rundt den som mottar tjenester.
Tjenestene skal preges av valgfrihet og kvalitet.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Legge til rette for ideelle, private og kommunale aktører
• Fortsette satsingen på velferdsteknologi
• Lage flere spesialtilpassede tilbud til mennesker med kognitiv svikt
• Bygge nytt demenshus i Thulstrups gate
• Følge opp og måle kvaliteten i hjemmetjenesten og eldreomsorgen gjennom
brukermedvirkning

3. FRIVILLIGHET, NÆRINGSVIRKSOMHET OG BYUTVIKLING
St. Hanshaugen er en sentrumsbydel med mange tilbud, utstrakt aktivitet og mange
byutviklingsprosjekter. Høyre vil jobbe for en åpen og inkluderende bydel, hvor

næringsvirksomhet ønskes velkommen, frivillige oppfordres og prosjekter utvikles, med rom
for alle aktører i lokalsamfunnet.
Aktiv og vennlig næringspolitikk
Høyre er for en aktiv og liberal næringspolitikk, hvor vi legger til rette for små og store
bedrifter i bydelen.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• At det etableres utadrettet virksomhet på bakkeplan mot veier, plasser og andre
gjennomfartsårer
• Samarbeide med næringsdrivende for å sikre deres behov for adkomst og
varelevering, etter modell av endelig utforming av Thereses gate
• Sikre liberal skjenkepolitikk hvor det både er enkelt å få og å miste bevilling
• Arbeide for at bomberom og andre egnede, men ubrukte, lokaler i bydelen kan
benyttes til utrettet virksomhet som restaurant, bar og utested
• Arbeide for at beboerparkering i bydelen forbeholdes bydelens innbyggere og at
adgangen for el-biler som ikke er registret i bydelen fjernes
• Være en pådriver for underjordiske parkeringsplasser
En åpen og inkluderende bydel
Ensomhet og utenforskap er store utfordringer i dagens samfunn, også i vår bydel. St.
Hanshaugen Høyre vil at bydelen skal være en bydel for alle. Frivilligheten er en viktig aktør i
arbeidet med å inkludere og å lage tilbud som skaper nettverk.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Fortsette ordningen med Frivillighetsmidler, for å støtte ikke kommersielle tiltak
• Åpne bydelens lokaler slik at møterom kan benyttes av frivillige organisasjoner etter
arbeidstid
• Legge til rette for god integrering ved å etablere møteplasser for innbyggerne
• Arrangere bydelsdag og Haugenfestival
• Utrede muligheten for å arrangere årlig lysfest i januar måned i samarbeid med
andre bydeler
• Legge til rette for godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og bydelen
Visjonær og helhetlig byutvikling
St. Hanshaugen er en bydel i utvikling, med store prosjekter både på Marienlyst (NRK) og
Vetrinærhøyskolen. Sentrum og utviklingen av Bjørvika, Kvadraturen og ny Bussterminal
faller også under bydelens ansvar. St. Hanshaugen Høyre vil jobbe aktivt for å se prosjektene
i sammenheng og sørge for en helhetlig utvikling, hvor det legges til rette for både boliger,
næringsvirksomhet, idrett og kultur.
St. Hanshaugen Høyre vil:
• Sikre at store prosjekter sees i sammenheng og at utviklingen på Marienlyst og
Veterinærhøyskolen sammen sikrer bydelen en flerbrukshall, svømmehall, ny park,
næringsvirksomhet og klyngemiljø samt tilbud for kunst og kultur
• Jobbe for bade- og frilufts sted på Sukkerbiten i Bjørvika
• Legge til rette for flere boliger i sentrum generelt og kvadraturen spesielt

•
•
•
•
•

Arbeide for at det bygges nye boliger i bydelen med variert boligstørrelse
Fortsette arbeidet med gjenåpning av bekker, og se på muligheten for å åpne
Bislettbekken
Fortette rundt kollektivknutepunkt i bydelen
Åpne vannveier der det er naturlig, blant annet Bislettbekken hvis mulig
Arbeide for at Deichmann bibliotek etablerer en lokalfilial i bydelen når
hovedavdelingen på Hammerborg fraflyttes i 2020

