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Subject: Re: Velkommen +l Oslo!
Date: Monday, 4 February 2019 at 13:51:13 Central European Standard Time
From: ny I Byen
To: DataplaIorm
AFachments: noname, noname

On Mon, 28 Jan 2019 at 09:44, Oslo kommune <proak+vemeldinger@oslo.kommune.no> wrote:

 OSLO KOMMUNE

Velkommen til Oslo!

Du får denne e-posten fordi du har meldt flytting til Oslo og Bydel Gamle Oslo.
Vi som jobber i kommunen, ønsker deg velkommen og håper du vil trives hos
oss!

Du finner informasjon om tjenester og tilbud fra kommunen på våre nettsider.
Som innbygger i Oslo kommune har du også din helt egen min side der du kan
finne informasjon om tjenester som angår akkurat deg. Der finner du også brev
vi har sendt deg og søknader og henvendelser du har sendt til oss.

Du kan også finne mye informasjon om din nye adresse, Lakkegata 53, i

mailto:proaktivemeldinger@oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-gamle-oslo/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen&utm_content=bydel-gamle-oslo
https://www.oslo.kommune.no/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=startsiden
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=min-side
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tjenesten “Hva gjelder for eiendommen”. Her finner du tidligere byggesaker,
reguleringsplaner og informasjon om alt fra naturmangfold til støysoner.

I denne e-posten får du informasjon om:

Avfall, gjenvinning og ombruk

Bil og parkering

Kollektivtransport

Kunst, kultur, friluftsliv og idrett

Har du barn?

Helse- og omsorgstjenester

Frivillighet

Politikk og medvirkning

Avfall, gjenvinning og ombruk

Hvordan innsamlingen av avfallet er organisert, er opp til hver enkelt kommune.
Det kan derfor være greit å sette seg inn i hvordan vi gjør det i Oslo, og hvor
du kan kvitte deg med forskjellige typer avfall. Grønne og blå poser til avfall
finner du blant annet i dagligvarebutikker. 

Det er gratis for innbyggere å levere avfall ved gjenbruksstasjonene i Oslo, så
hvis du har møbler og annet avfall til overs fra flyttingen, er det bare å levere
det ved en av de store gjenbruksstasjonene våre. Oslo har også flere
minigjenbruksstasjoner og returpunkter der du kan levere mindre mengder
avfall. Her er det også mulig å plukke med seg ting, for eksempel servise,
bøker, leker og lignende, som andre har satt igjen. Finn din nærmeste
minigjenbruksstasjon.

Bil og parkering

Gaten du har flyttet til, tilhører Bydel Gamle Oslo. I store deler av Gamle Oslo
er det beboerparkering. Dersom du har bil og bor i et område omfattet av
ordningen, bør du søke om beboerparkering for å kunne parkere i din gate. Les
mer om hvem som kan søke om beboerparkering, pris og betaling.

Kollektivtransport

I Oslo er det Ruter som driver kollektivtrafikktilbudet. Den enkleste måten å

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/eiendomsinfo/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=eiendomsinfo
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordan-kildesortere-i-oslo/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=hvordan-kildesortere
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=gjenbruksstasjoner#!c%7Cf_type_reuse_station
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=minigjenbruksstasjon#!c%7Cf_type_mini_reuse_station/c%7Cf_type_reuse_centre
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=beboerparkering
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kjøpe billett på, er gjennom Ruter-appen. Les mer om billetter og tilbud på
ruter.no.

Er du interessert i kunst, kultur, friluftsliv eller idrett?

Oslo har mange ulike fritidsaktiviteter og tilbud, og mange er kommunale. Se
oversikt over tilbud innen natur, kultur og fritid i Oslo kommune.

Vi driver Deichman, som har biblioteker over hele Oslo. I bydelen hvor du bor
finner du Deichman Tøyen. I tillegg har vi et helt spesielt bibliotek på Tøyen
som bare er åpen for barn og ungdom mellom 10 og 15 år. Vil du vite mer om
alt det spennende som skjer på Deichman, kan du lese om det her.

Har du barn?

Hvis du har barn i alderen 0-5 år, må du selv melde fra til helsestasjonen du
tilhører, slik at de kan kalle inn barnet til kontrolltimer. Dette skjer dessverre ikke
automatisk når du flytter. Du tilhører en av helsestasjonene i Bydel Gamle
Oslo.

Det er ingen automatisk overflytting av barnehageplass mellom kommuner. Du
må selv søke om plass i Oslo kommune og vente på å få tilbud. Det kan ta tid
før du får et tilbud, avhengig av når på året du søker. Du kan søke om plass
hele året, men for å ha rett til plass, må du søke innen fristen. Utenom fristene
tildeles få plasser. Les mer om barnehageopptaket i Oslo.

Har du barn i skolealder, kan du sjekke ut informasjonen om skoleplass på våre
nettsider. Skolefritidsordningen i Oslo heter Aktivitetsskolen. Les mer om
Aktivitetsskolen og søk om plass her.

Helse- og omsorgstjenester

Hvis du trenger kommunale helse- og omsorgstjenester, er det Bydel Gamle
Oslo du må forholde deg til. På nettsidene våre kan du lese mer om de ulike
helse- og omsorgstjenestene. Her finner du også informasjon om hvem du
kan kontakte dersom du har spørsmål om tjenestene.

Frivillighet

For oss i kommunen er samarbeidet med frivillige krefter viktig, enten de er
organiserte eller ikke. Har du lyst til å bidra eller bare benytte deg av tilbudet?
Les om frivillighet i Oslo her.

Politikk og medvirkning

https://ruter.no/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=natur-kultur-fritid
https://www.deichman.no/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/finn-helsestasjon/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen&utm_content=helsestasjon-gamle-oslo#shortname=bgo
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=barnehage
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/bytte-skole/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=bytte-skole
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/hva-er-aktivitetsskolen/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-gamle-oslo/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen&utm_content=bydel-gamle-oslo
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=helse-omsorg
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=frivillighet
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Oslo kommune har en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig
overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor
Stortinget. Bydelsutvalget i Gamle Oslo er bydelens folkevalgte organ og
består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av
gangen. Les mer om hvordan du kan påvirke byen og bydelens politikk
her.

Vennlig hilsen

Oslo kommune

Hva syns du om å få denne e-posten? Send oss gjerne en tilbakemelding på e-post
proaktivemeldinger@oslo.kommune.no.

 OSLO KOMMUNE

Du får denne e-posten fordi du har meldt flytting til Oslo kommune.
Opplysningene om bosted har vi hentet fra Folkeregisteret. E-postadressen er

hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Du kan oppdatere kontaktinformasjonen på norge.no. Her kan du også reservere

deg mot digital kommunikasjon med det offentlige.
Les mer om Oslo kommunes behandling av personopplysninger på

oslo.kommune.no.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-gamle-oslo/politikk-i-bydel-gamle-oslo/bydelsutvalget/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen&utm_content=bydelsutvalg-gamle-oslo
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/slik-kan-du-pavirke-politisk/?utm_source=oslo-kommune&utm_medium=email&utm_campaign=ny-i-byen-nov2018&utm_content=pavirke-politisk
mailto:proaktivemeldinger@oslo.kommune.no?subject=Tilbakemelding%20-%20Ny%20i%20Byen
http://norge.no/
http://oslo.kommune.no/

