
 
 

 

 

 

Grünerløkka MDG vil fortsette arbeidet med å gjøre Grünerløkka til en 

miljøvennlig bydel som setter menneskene, og ikke bilen, i sentrum. 

Vi vil: 

 Fortsette arbeidet med bilfritt sentrum. 

 Prioritere trygge forhold for gående og syklende foran bilvei og 

parkering. 

 Sørge for flere og bedre sykkelparkeringer i bydelen. 

 Ivareta fremkommeligheten for nyttetransport og dem med nedsatt 

funksjonsevne. 

 Innføre hjertesoner rundt skolene, som får ned farten, reduserer 

bilkjøring, og gjør det trygt for alle barn å gå til skolen. 



 
 

Grünerløkka MDG ønsker å redusere bydelens klimaavtrykk. 

Vi vil: 

 Tilrettelegge for et bærekraftig kosthold ved å sikre at det som 

minimum alltid er et velsmakende og fullverdig vegansk alternativ i 

bydelens kantiner og institusjoner. 

 Tilrettelegge for grønne tak på offentlige og private bygg. 

 Hvor mulig, inngå klimasamarbeid med private og offentlige aktører 

for å oppnå stordriftsfordeler og stille strenge krav til miljø 

og etikk ved innkjøp. 

 

Grünerløkka MDG ønsker å redusere skjønnhetsjag, kjøpepress, og 

matkasting. 

Vi vil: 

 Innføre reklamefrie soner rundt skoler og barnehager og ellers for 

øvrig redusere reklametrykket i bydelen vår. 

 Ha flere utlånsordninger for verktøy, elsykler, lastesykler og 

fritidsutstyr for barn og voksne. 

 Etablere flere byttestasjoner for klær, møbler og andre mindre 

bruksgjenstander. 

 Samarbeide med matsentralen for å kunne tilby felleskjøkken og 

felleskjøleskap som tilbyr datomerket mat til byens beboere. 

 

 



 
 

Plast og avfall på avveie er skadelig for miljø, dyr, natur og helse. 

Vi vil: 

 Ha flere resirkuleringsmuligheter, mini-gjenbruksstasjoner, og 

søppelbøtter langs gater og spesielt ved kollektivholdeplasser. 

 Forby unødvendig engangsplast på alle utendørsarrangementer i 

bydelen og fjerne gummigranulat. 

Grünerløkka MDG ønsker at fremtidige generasjoner skal vokse opp i en 

bærekraftig by. For å øke forståelsen om at våre handlinger påvirker 

verden rundt oss, ønsker vi å engasjere alle i det globale klimaarbeidet. 

Vi vil: 

 Introdusere miljøsertifisering som Grønt Flagg i skoler og barnehager. 

 Involvere administrasjon og institusjoner i Miljøfyrtårn-sertifisering 

Grünerløkka MDG ønsker å gjøre bydelen til et spirende kunst- og 

teknologimiljø. 

Vi vil: 

 Etablere flere gatekunstområder, og jobbe for mer mangfold i 

utsmykning og fargebruk i gatemiljøet. 

 Legge til rette for hacker- og makerspaces, der vi inviterer 

befolkningen til å ta del i den teknologiske utviklingen. 

 Åpne opp flere offentlige plasser til midlertidige installasjoner av 

kunstnere og studenter 



 
 

 Tilby rimelige lokaler og gode forhold for gründere med spesielt fokus 

på sosiale entreprenører. 

 Støtte opp om bydelens mange kulturhus og kulturaktører. 

 

Grünerløkka MDG ønsker flere lavterskeltilbud for idrett og 

kulturaktiviteter i bydelen. 

Vi vil: 

 At flere gratisaktiviteter, som lekeparker, treningsutstyr, sjakkbord og 

ballbinger, skal legges til rette for på offentlige steder. 

 Ha flere tilbud til ungdommer i bydelen og legge til rette for flere 

fritidsklubber som skaper fellesskap og tilhørighet. 

 

Grünerløkka MDG mener at morgendagens omsorgsutfordringer må møtes 

med en mer tilpasset omsorgspolitikk tilrettelagt den enkelte. Vi ønsker bort 

fra en institusjonspreget eldreomsorg og over til en hvor livskvalitet skal 

være en del av hverdagen til eldre og pleietrengende. 

 

Vi vil: 

 Arbeide for utvidet bruk av velferdsteknologi ved alle sykehjem. 

 Ha en eldreomsorg hvor de ansatte får mer tid med brukerne. 

 Vurdere innføring av livsgledehjem og tilrettelegge for frivillighet 

gjennom ordninger som Livsglede for eldre og Sykling uten alder. 

 



 
 

Grünerløkka MDG mener at rusmisbrukere trenger hjelp og ikke straff. 

Det er viktig for oss at alle skal være trygge og behandles med tillit og 

respekt uansett helsetilstand. 

Vi vil: 

 Opprette flere sprøyterom. 

 Opprette flere og bedre boenheter for rusmisbrukere i bydelen. 

Grünerløkka MDG vil kjempe for naturen i bydelen vår, og for 

grøntområder som gir livskvalitet til både mennesker og dyr. 

 

Vi vil: 

 Gjøre parkene og grøntområdene våre mer artsrike gjennom 

bekkeåpninger, etableringer av slåtteenger, insektsvennlig 

beplantning og urban dyrkning.  

 Skape grønne "mikro-lunger" på områder der det i dag er unødvendig 

mye asfalt og betong, slik som i rundkjøringer og veikanter. 

 Gå foran i å ta tilbake nattehimmelen og beskytte nattdyr og -insekter 

ved å bekjempe lysforurensing fra nye lysinstallasjoner, og bytte ut 

kommunale lys med lys som ikke lyser oppover. 

 Sikre god tilgang på gratis, offentlig drikkevann i hele bydelen. 

 Innføre en ordning hvor utesteder o.l. kan åpne sine toaletter for 

allmennheten, samt opprette en egen merkeordning, et grønt 

toalett,som disse stedene kan smykke seg med. 

 Sikre et sterkere vern av Akerselva, inkludert hensynssonen rundt. 

 Kjempe for å gjenåpne Torshovbekken, som historisk rant gjennom 

bydelen fra Torshovdalen, via en dam i Sofienbergparken til Nybrua. 



 
 

Offentlig administrasjon eksisterer for befolkningens beste. For at det skal 

fungere slik i praksis må befolkningen ha reell mulighet til å involvere seg, 

og deres innspill må lyttes til. 

 

Vi vil: 

 Gå foran i bruk av enkle og inkluderende nærdemokratiske 

virkemidler. 

 Gjennomføre informasjonskampanjer om muligheten til å påvirke 

gjennom blant annet innbyggerinitiativ og bymeldinger. 

 Stille krav til at ny programvare som kjøpes inn eller utvikles skal 

være fri programvare med åpen kildekode. 

 


