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BYDELSPROGRAM
GAMLE OSLO
ARBEIDERPARTI

Innledning
Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i.
Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den beste å bo og vokse opp i.
Her skal vi kunne leve trygge, gode og verdige liv, og realisere våre
muligheter og drømmer.
Bydelen er vårt nærmiljø, den skal være en trygg ramme rundt
hverdagen vår. Det er her vi bor; barna våre går i barnehage og på
skole. Her tilbringer vi fritida vår; og det er her vi skal bli tatt vare på når
vi vi har behov for det.
Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Gamle Oslo. For å oppnå alt vi
vil, er vi avhengige av at vi får flertall i bystyret også, slik at vi kan få et
nytt byråd i Oslo.
Det er bystyret som vedtar hva bydelen kan bestemme over. I mange
saker får vi bare gi råd i viktige saker som angår oss, men vi har samtidig
mulighet til selv å fremme saker og bidra til at disse følges opp i bystyret
eller i Stortinget.
Bydelsutvalget har en viktig rolle som ombud for folk i bydelen. Dette
programmet gjenspeiler dette.

Gamle Oslo Arbeiderparti vil
 Ha gratis kjernetid i barnehage og aktivitetsskole
 Kjempe mot salg og konkurranseutsetting av kommunale
barnehager
 Innføre to barnehageopptak i året
 Redusere biltrafikk og sørge for bedre forhold for myke trafikanter
 Oppgradere Vaterland til å bli trygt, trivelig og yrende av liv
 Etablere båtforbindelse mellom Bjørvika/Sørenga og øyene
 Sørge for gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud for barn og unge
 Bidra til utdanning og arbeid for alle
 Være en trygg og mangfoldig bydel, fri for diskriminering
 Utjevne forskjeller i levekår og redusere barnefattigdom
 Styrke inkluderingsarbeidet gjennom deltagelse i arbeidsliv,
utdanning og frivilligheten.
 At kommunale boliger skal spres over hele byen, og arbeide mot
flere kommunale boliger i Gamle Oslo

Byutvikling, bolig og områdesatsing
Gamle Oslo er bydelen ved fjorden, som strekker seg fra Etterstad til
Bjørvika, med Hovedøya og de andre øyene utenfor. Vi bor i en bydel
med flere tusen år gamle historiske røtter som det er viktig at vi tar godt
vare på.
Gamle Oslo Arbeiderpartiet ønsker en byutvikling der det å skape gode
offentlige rom prioriteres. Gamle Oslo er i en rivende utvikling og
folketallet i bydelen vil øke drastisk de neste årene. Dette kan gi
utfordringer, men også muligheter for å bygge boligområder med nye
grøntområder og livlige grunnplan. Vi vil ha et levende bymiljø med
parker og grøntområder og trygge og gode møteplasser. Aktiv
medvirkning fra innbyggerne er avgjørende for å skape en bydel der alle
trives og alle opplever at de har innflytelse. Gamle Oslo Arbeiderparti vil
at folk som bor i bydelen skal ha stor innflytelse på utviklingen.
Vi vil oppgradere de områder i bydelen der det er nødvendig. Godt
nærmiljø skal være i fokus, der det bygges nytt for å sikre trygghet og
gode oppvekstsvilkår.
Kommunale boliger må spres i hele byen, og det bør ikke bli flere i
Gamle Oslo. Det skal være et prinsipp at mange kommunale boliger ikke
konsentreres i samme bygård eller område.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Utvikle og fremme Middelalderbeltet til en helhetlig attraksjon, med
bl.a. et opplevelsessenter der man aktivt kan lære om og bruke
historien i området.
o Sette i gang et prosjekt for oppgradering av Vaterland som skal
bidra til trygghet, trivsel og folkeliv, f.eks. en innendørs mathall.
o Oppgradere «det røde huset» i Grønlandsleiret 28
o Oppgradere og heve standarden på kommunale boliger, og bedre
oppfølgingen av kommunale boliger i bydelen
o Flytte Oslo kretsfengsel ut av sentrum og utvikle fengselstomten og
bygningsmassen, i samarbeid med bydelens innbyggere, om til et
formål som gavner bydelens befolkning på ulikt vis med næring,
kultur og rimelige utleieboliger.

o Øke lokal innflytelse i regulerings-, utbyggings- og
oppgraderingsprosjekter i bydelen, og sørge for at alle
byggeprosjekter inkluderer gode planer for infrastruktur og
offentlige tilbud som barnehager og skoler.
o Etablere flere studentboliger i bydelen
o At bydelen skal være en aktiv formidler av Startlån slik at folk som
ønsker å etablere seg, særlig unge, kan få økonomisk bistand til å
kjøpe sin første bolig.
o Knytte Bjørvika og Sørenga til resten av bydelen med gode veger
og broer for gående og syklende.
o Skape et helhetlig byrom ved å arbeide for å knytte sammen begge
sidene av jernbanesporene fra Etterstad til Bjørvika.
o Sikre at bydelens innbyggere involveres og høres i det videre
arbeidet med Tøyen- og Indre Øst-satsingen.
o Sette krav til nye boligprosjekter at det skal bygges flere store
leiligheter i bydelen, slik at barnefamilier kan bli boende i bydelen.

Den grønne bydelen
Vår bydel ligger i hjertet av Oslo. Den har høy befolkningstetthet, stor
trafikk, mange som reiser hit hver dag for å gå på jobb, skole, eller som
bare reiser gjennom for å komme til andre steder i byen.
Gamle Oslo skal være en bydel hvor det skal være enkelt å velge
miljøvennlige løsninger, finne alternativer til personbiltrafikk og der det
sørges for god tilgang til alle grønne områder og naturopplevelser.
Vi vil bruke fjorden til miljøvennlig persontransport, med flere
holdeplasser i vår bydel i Bjørvika og på Sørenga.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil bevare grønne områder i bydelen. Om noen
grønne områder bygges ned må de erstattes med like gode alternativer.
Valle Hovin området er regulert med idrettsområder, fotballstadion, ishall,
boliger og næringsbygg. Gamle Oslo Arbeiderparti vil i fremtiden si nei til
nedbygging av grøntarealer i dette området.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Gjøre Grønlandsleiret om til gågate fra Grønlands torg til Vaterland
o Ha flere gå- og sykkelgater, gater kun åpen for kollektivtrafikk og
varelevering, og miljøgater. Vi vil gjøre om Gladengveien til
miljøgate.
o Sørge for trafikkbegrensende tiltak i boligområder og i nærheten av
barneskoler, slik som f.eks. Grønvoll Allé på Ensjø
o Hindre tiltak som kanaliserer trafikk mot mer sentrumsnære
områder, slik stengingen av Finnmarksgata har medført.
o Redusere antall parkeringsplasser for å begrense
personbiltrafikken
o Begrense gjennomfartstrafikken i bydelen.
o Utvide Bysykkelordningen med flere sykler, flere plasser og lengre
sesong.
o Legge nye parkeringsplasser under bakken og i tilknytning til
kollektivknutepunkt, for eksempel ved Botanisk hage og Munchmuseet
o Sette krav om at alle parkeringsplasser i nybygg skal bygges med
ladeplasser for el-biler
o Tilby kommunale parkeringsplasser til bilkollektivordninger
o Flytte Tøyen stasjon på Gjøvikbanen, til en ny felles stasjon på
Ensjø

o Ha flere holdeplasser for buss og trikk i Bjørvika og på Sørenga, og
flere busslinjer med hyppigere avganger i Kværnerbyen.
o Forsere oppgradering av broen over t-banen på Ensjø. Broen er
dårlig vedlikeholdt og utbyggingen av området vil ta mange år.
o At det bygges flere og bedre sykkelveier slik at vi får et
sammenhengende sykkelvegnett, at hindringer som
parkeringsplasser fjernes.
o Lage en gå- og sykkelplan for bydelen der målet er å fjerne
flaskehalser og bedre tilgjengeligheten.
o Redusere gjennomfartstrafikken i hele bydelen for å bedre
luftkvaliteten for de som bor der.
o Opprette flere målestasjoner i boligområder, for å overvåke
luftkvaliteten der folk bor

Barnas bydel
Arbeiderpartiet vil at alle barn og unge skal ha like muligheter til en god
oppvekst. Vi vil ha trygge barnehager der barn kan oppleve lek, mestring
og læring, med pedagogisk kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte.
Kvaliteten i aktivitetsskolen skal styrkes, og gjøres mer relevant for
elevenes øvrige skolehverdag. Arbeiderpartiet har gått inn for én times
fysisk aktivitet hver dag for skoleelever, og Gamle Oslo Arbeiderparti
ønsker at det prøves forsøksordninger med dette i bydelen.
Vi vil bekjempe barnefattigdom og begrense konsekvensene av
barnefattigdom ved å sørge for at alle barn kan gå i barnehage, på
aktivitetsskole og delta i fritidsaktiviteter. Barn og unge har en egen
stemme som skal høres. De skal tas med på råd, og barne- og
ungdomsrådets rolle skal styrkes i bydelen.
Mobbing og sosial ekskludering kan prege mennesker gjennom hele
livet. Det fører til dårlig læremiljø og er medvirkende årsak til at ungdom
dropper ut av skolen. Mobbing og utestengelse kan starte allerede i
barnehagen. Vi vil at Gamle Oslo skal gå foran i arbeidet mot mobbing i
Oslo.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Kjempe mot salg og konkurranseutsetting av kommunale
barnehager
o Innføre to barnehageopptak i året og arbeide for kontinuerlig
opptak
o Tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 2-5 åringer
o Sikre at det settes inn vikarer ved sykefravær
o Opprette en felles vikarpool for de kommunale barnehagene
o Tilby norskprøve 3 til assistenter som trenger det
o Gjøre det mulig for assistenter å ta fagbrev som barne- og
ungdomsarbeidere
o Styrke barnevernet og spre kunnskap om barnevernets rolle til
foreldre.
o Tilpasse åpningstider i noen barnehager slik at foreldre som ikke
jobber fra ni – fire også har et godt tilbud til sine barn
o Kartlegge språkferdigheter før skolestart og tilby tilrettelagt
norskundervisning slik at alle elever med språkutfordringer får et
like godt tilbud.

o Gratis kjernetid i aktivitetsskolen
o Tilby gratis skolemat, ved å etablere et arbeidstreningsprosjekt for
skolematproduksjon i samarbeid med NAV.
o Gamle Oslo Arbeiderpartiet vil at alle barnehager og skoler i
bydelen skal ha en plan mot mobbing, og drive et aktivt
antimobbearbeid både overfor barn, foreldre og de ansatte.
o Arbeide for at inntektsgrensen blir justert for laveste sats i
barnehagen til 250.000. Da vil alle på trygd eller tiltak få rett til
minste sats.
o Sikre barna i bydelen et stabilt og godt skoletilbud i nærmiljøet.
o Bidra til å gjøre Tøyen og Vahl skole så attraktive at skolene blir
foretrukne valg
o At bydelens skolegårder skal oppgraderes slik at de innbyr til fysisk
aktivitet, lek, mestring og trivsel.
o Gi barna som vokser opp i bydelen et skoletilbud med trygg
skolevei. «Nye» områder i bydelen, som Kværnerbyen, bør være
satsingsområder.
o Sørge for at informasjon om tilbudet til Familievernkontoret
videreutvikles og gjøres bedre kjent.
o Sørge for at Helsestasjoner i bydelen er tilgjengelige for ungdom,
gravide og barnefamilier.
o Sikre at barn får et tilstrekkelig psykisk helsetilbud.

En attraktiv ungdomstid
Bydel Gamle Oslo skal være en god by for de unge. Ungdom skal ha
mulighet for en meningsfull fritid der de kan opparbeide sosial
kompetanse, utvikle ferdigheter og selvtillit. Vi vil ha en bydel der
ungdom kan få utfolde seg, og derfor ønsker vi å satse på ungdomstilbud
og lavterskeltilbud innenfor helse.
Fritidsklubbene har en viktig rolle for mange unge. De er arenaer for
forebygging for utsatt ungdom, og for kulturutøvelse og kulturopplevelser
og gir ungdom mulighet til å utvikle sine interesser. Gamle Oslo
Arbeiderparti mener fritidsklubber er viktige arenaer som må styrkes
ytterligere. Derfor ønsker vi å sikre nåværende tilbud, i tillegg til å utvide
åpningstidene til å gjelde på kveldstid og i ferier.
Skolehelsetjenesten er det viktigste helsetilbudet for ungdom. Gamle
Oslo Arbeiderparti ønsker å sikre en god helse hele livet, og vil derfor
satse på forebygging og lavterskeltilbud. Vi vil styrke skolehelsetjenesten
og sørge for at helsesøster er mye mer tilgjengelig enn hun er i dag.
Helsestasjon for ungdom er et gratistilbud til ungdom. Der kan unge få
veiledning om prevensjon og seksuell helse, hjelp innenfor psykisk helse
og svar på andre helsespørsmål de lurer på. Gamle Oslo Arbeiderparti
vil satse på forebygging. Derfor ønsker vi å utvide åpningstidene på
helsestasjonene og la de være åpne i sommerferiene.
Tidlig innsats for å forebygge at unge får problemer er viktig. Frafall fra
videregående skole og barnefattigdom er viktige årsaker til senere
problemer i livet.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o At helsestasjon for ungdom skal ha tett samarbeid med skolene og
utvidet åpningstid, også på sommeren
o Sikre nåværende fritidsklubber og sørge for åpningstider også på
kveldstid og i helger
o Sikre at en helsesøster skal være tilstede hver dag på alle skoler
o Sørge for at Utekontaktene har faste møtetider på skolene
o Gi barnehager og skoler gratis tilgang til museer og andre
kommunale kulturtilbud på dagtid
o At bydelens skoler skal lånes ut gratis til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner som tilbyr aktiviteter

o Etablere, i samarbeid med barn og unge i bydelen, gode sosiale
møteplasser som fremmer lek og variert fysiske aktivitet for alle.
o Styrke tiltak mot rusmisbruk og kriminalitet blant unge, bla. SaLToprosjektet i Oslo kommune
o Tilby gratis aktivitetskort som kan brukes på valgfri fritidsaktivitet til
unge som er for gamle for aktivitetsskole for at alle skal kunne
delta i organisert aktivitet.
o Sikre at alle elever i Gamle Oslo lærer å svømme, blant annet
gjennom å innføre 45 timer med svømmeundervisning og krav om
svømmedyktighet på 200 meter

Bydelen som tar vare på deg
Gamle Oslo skal være bydelen der alle kan bo – hele livet.
Det er store forskjeller i levekår i vår bydel, og dårlig helse rammer ikke
bare den enkelte, men også de nærmeste.
Folkehelse og forebygging er viktig for en godt og langt liv, og må starte
allerede i barnehagen. Frisklivssentralen i bydelen skal ha fokus på
ernæring, trening og aktivitet. Det er viktig at dette tilbudet tilpasses den
enkelte og tar hensyn til kulturelle forskjeller.
Vi ønsker opprettelse av et lokalmedisinsk senter etter Sagene-modellen
som også kan være koordinerende og ha kontakt mellom forskjellige
instanser som NAV, fastlege, psykolog og fysioterapeut.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil at eldre skal kunne velge mellom ulike
boformer, avhengig av ønsker og behov. Det forutsetter at vi i enda
større grad tilrettelegger private hjem og tar i bruk ny velferdsteknologi.
Vi vil ha slutt på stoppeklokkeomsorgen, og sørge for at eldre mennesker
opplever kvalitet og trygghet i hjemmetjenesten. Hver enkelt skal selv i
større grad få bestemme hvilken bistand de ønsker.
Gamle Oslo Arbeiderparti ønsker å heve kvaliteten på fritids- og
aktivitetstilbudene, også sammen med frivillige organisasjoner på
bydelens eldresentre.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Legge til rette for nye former for bofellesskap hvor flere eldre som
ønsker det kan bo sammen
o Bruke Omsorg+ som et alternativ til sykehjemsplass
o Videreføre ordningen med gratis trygghetsalarm
o Gjennomføre en tillitsreform i hjemmetjenesten, der de ansatte
jobber ut ifra et helhetsperspektiv, og selv får en større frihet til å
tilpasse tjenesten til den enkeltes behov i samarbeid med brukeren
o At hjemmetjenesten skal bestå av fast ansatte medarbeidere i hele
stillinger.
o Sikre god kapasitet og styrke kompetanse i bydelens psykiatriske
tilbud.

Den trygge bydelen
Alle skal føle seg trygge overalt hvor de ferdes i bydelen vår. Byrommet
må utformes slik at den følte og den reelle tryggheten styrkes. Mangel på
trygghet er et symptom på underliggende problemer som manglende
tilhørighet til samfunn og arbeidsliv, og fattigdom.
Gamle Oslo skal være en mangfoldig bydel der vi er opptatt av likeverd
og respekt for hverandres forskjeller, og vi vil ikke akseptere antisosial
oppførsel som kriminalitet.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil styrke tilbudene, for mennesker med
fattigdoms-, psykiatri og/eller rusproblematikk. Vi vil sikre etableringen av
et godt tilbud som ivaretar og hjelper de med behov for det tilbake til
samfunnet.
Vi vil kjempe mot enhver form for diskriminering og sørge at alle får de
samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve gode liv,
uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering,
funksjonsevne, alder eller etnisk tilhørighet.
Gamle Oslo Arbeiderparti aksepterer ingen form for voldelig ekstremisme
uansett hvilken ideologi som ligger bak. Vi vil bidra til dialog for å
bekjempe alle former for ekstremisme og for å fremme felleskap og
gjensidig respekt mellom bydelens innbyggere.

Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Opprette et lokalt politiråd, et samarbeidsorgan etter modell av det
som Oslo kommune har
o Aktivt bruke trygghetsindeksen til å ha en målrettet innsats der
behovene er størst
o Styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner, ved å skape
et bredt samarbeid mellom kommunen, krisesentrene og politiet
o Ha et godt kollektivtilbud også om natten, slik at alle kan komme
seg trygt hjem til en rimelig penge.
o Sørge for bedre belysning i alle parker, byrom og friområder
o Sette inn en større innsats for å holde bydelen ryddig og ren.
o Ha mer tilstedeværelse av synlig politi i utsatte områder med mye
kriminalitet

o Samarbeide med lokalt næringsliv, foreninger/frivilligheten om
positive nærmiljøtiltak
o Styrke forebyggende arbeid mot ekstremisme og radikalisering i
skolen og nærmiljøet.

Arbeid, næring og utdanning
Alle har noe å bidra med i samfunnet som er verdifullt og nyttig. Vårt mål
er at alle skal kunne klare seg selv. Vi tror på folks kraft og vilje til å ta
ansvar. Derfor skal alle få muligheten til å bidra. Vi vil styrke mulighetene
for innvandrere og flyktninger i bydelen til å delta aktivt i arbeids- og
samfunnsliv, ved å tilby god norskopplæring og arbeidskvalifisering.
Alle har evner, ferdigheter og muligheter som er verdifulle. Men ikke alle
har fått tatt dem i bruk, fordi de ikke har blitt utfordret eller møtt med
anerkjennelse eller forventninger. Sosialhjelpsmottakere skal tilbys et
helhetlig opplegg på tvers av forvaltningsnivåer.
Arbeid til alle er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom. Svak økonomi
svekker også muligheten til å etablere nettverk og delta i fellesskapet, for
eksempel kultur- og idrettsaktiviteter. Det går særlig utover barn.
NAV er en viktig arena for å arbeide med familienes helhetlige situasjon
gjennom å bistå familiene i å øke sine muligheter for inntekt og sikre
gode oppvekstsvilkår for barna. Dette er godt forebyggende arbeid.
1 av 3 fullfører ikke videregående skole. Dette har store konsekvenser
for de elevene som dropper ut av skolen. Vi vil gi unge som ikke ønsker
eller kan fullføre videregående skole alternativer, som å skaffe seg
yrkesfaglig kompetanse.
Vi vil styrke næringslivet i bydelen, ved å gjøre den mer attraktiv for et
større mangfold av virksomheter. Tomme næringslokaler skal kartlegges,
og vi vil etablere en møteplass for næringsdrivende og andre
interesserte. Vi vil stimulere til variert næringsvirksomhet i Gamle Oslo,
for å fremme nyetablering og innovasjon.

Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o I størst mulig grad å ha fast ansatte medarbeidere og lærlinger på
alle prosjekter bydelen har ansvaret for, og stille samme krav til
underleverandører, men gi de som ønsker å jobbe deltid,
muligheten til det.
o Én lærling pr 1000 innbygger
o Sosialhjelpsmottakere skal tilbys målrettede tiltak, aktivisering,
kvalifisering, praksisplass og tilrettelegging

o Styrke bydelens arbeid med unge som dropper ut av skolen
o Etablere nye arbeidstreningsarenaer på alle tjenesteområder i
bydelen
o Etablere en gründer-hub, et åpent arbeids- og kontorfellesskap for
oppstartsbedrifter og gründere.
o Arbeide for å fylle tomme næringslokaler gjennom å gå i dialog
med eiendomsutviklere.
o Være en attraktiv bydel å etablere næringsvirksomhet i.
o Sørge for at de som vil etablere næringsvirksomhet i bydelen får
god veiledning og enkelt får tilgang til nødvendig informasjon.

Den levende bydelen
Vi vil at alle i Gamle Oslo skal ha gode muligheter til å delta i idretts- og
friluftsaktiviteter. Idrett legger grunnlaget for god helse, fellesskap på
tvers av sosiale og økonomiske skiller og samhold. Det skal være lett å
leve aktive liv, uavhengig av fysikk, alder, bakgrunn og økonomi.
Gamle Oslo Arbeiderparti vil ha et stort mangfold i idrettstilbudet i
bydelen. Det skal legges til rette for at andre enn de tradisjonelle
idrettsgrenene får lokaler til å drive sine aktiviteter. Det er viktig at alle
deler av bydelen har et godt tilbud, og vi vil at det skal bygges
flerbrukshaller slik at alle som bor i Gamle Oslo har et alternativ i sitt
nærmiljø.
Biblioteket er et viktig samlingssted i bydelen. Vi vil at det skal få større
lokaler og lengre åpningstid. Det gir mulighet for å utvikle flere
lavterskeltilbud, slik som språkkaféene som allerede er etablert der.
Vi vil at innbyggerne skal benytte seg av friluftsmulighetene som fjorden
og øyene byr på. Vi vil ha en kommunal båtforening, som bl.a. kan ha
utleie av mindre fritidsbåter og kajakker. Det er viktig å sikre alle i
bydelen tilgang til sjøen. Vi vil forvalte strandsonen og øyene på en måte
som sikrer allemannsretten og som bidrar til at flere bruker disse
naturverdiene. Det skal være turveier langs elvene, og en kyststi langs
fjorden.

Gamle Oslo Arbeiderparti vil:
o Opprettholde og videreutvikle FRIGO og Kampen Økologiske
barnebondegård
o Starte fritidsklubb på Tøyen, og bevare fritidsklubben på Jordal.
o Etablere en flerbrukshall i bydelen
o Sette ut flere lekeapparater i parkene og sørge for godt vedlikehold
o Gi rom for mer graffiti og gatekunst på bygningsfasader
o Åpne opp Akerselva og Alnaelva ned til fjorden
o Sørge for at korps, kor og andre kulturorganisasjoner har gratis
tilgang på øvingslokaler
o Aktivt samarbeide med frivillige organisasjoner i nærmiljøet for å få
et større tilbud av fritidsaktiviteter.
o Opprette båtforbindelse mellom Bjørvika/Sørenga og øyene
o Arbeide for å etablere Øya-festivalen permanent i Tøyenparken.

o Ha treningsapparater i utvalgte parker og plasser i nærmiljøet.
o At kommunen kjøper den fredede bygningen Petersborg, og gjør
dette til et bydelshus som skal romme kultur- og fritidsaktiviteter for
innbyggerne i Ensjøområdet.
o Etablere flere mindre innen- og utendørsarenaer for frivillig
aktivitet, også gjennom «infill»-prosjekter
o Ha et øvingslokale for unge som driver med forskjellige
musikkuttrykk

