
 

ÅRSMELDING 
 

VI HAR BLITT FLERE 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmer 341 233 273 289 382 

Betalt 2019 198 165 210 244 348 

 

Medlemmer i gruppa «Aktive i Grünerløkka MDG» på facebook i løpet av 2019: 

 

 

 

VI HAR VÆRT I MEDIA 
I 2019 har vi vært jevnlig i media helt fra januar og ut året. Vi har vært omtalt i Dagsavisen 

(her, her , her og her), NRK Østlandssendingen, Natt & Dag (her og her), Nettavisen, Sagat 

og den samiskspråklige avisa Avvir, Resett (les blogginnlegg om det her), Radikal Portal, VG, 

Dagbladet, og ikke minst lokalavisa Vårt Oslo som både har skrevet om bydelspolitikken (her 

og her) og trykket leserinnlegg (her, her, her, og her). 

 

I hovedsak 

● Leserinnlegg skrevet av Geir Storli Jensen. 

● Debatt med Rødt om skjenkepolitikken på Grünerløkka. 

● Dekning av valgresultatet og forhandlingene. 

● Dekning av bydelsbudsjettet og foreslåtte budsjettkutt. 

● Nyhetsdekning av hærverk i valgkampen. 

 

I tillegg har vi skrevet flere saker til vår egen nettside grunerlokka.mdg.no 

 

 

 

https://www.dagsavisen.no/oslo/oslos-bydeler-makser-egen-politikerlonn-1.1613587
https://www.dagsavisen.no/oslo/na-styrer-miljopartiet-de-gronne-oslo-sentrum-1.1608869
https://www.dagsavisen.no/debatt/rodts-kamp-mot-utelivet-pa-lokka-1.1527108
https://medium.com/@geirstorlijensen/kampen-mot-insektsd%C3%B8den-starter-lokalt-4ee4850928a
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201911/DKOA99112919/avspiller#t=23s
https://nattogdag.no/2019/08/snu-kalde-valg/
https://nattogdag.no/2019/09/skjenkeuenighet-i-rodt/
https://www.nettavisen.no/nyheter/rodts-kamp-mot-utelivet-pa-lokka/3423688894.html
https://www.sagat.no/nyheter/frykter-barnehagekutt/19.19721
https://www.avvir.no/oslo-sami-manaidgarddi-boahtteaigi-aitojuvvon/#plus
https://medium.com/@geirstorlijensen/min-dag-i-rampelyset-til-resett-og-ja-til-bilen-i-oslo-be1ab2b61d72
https://radikalportal.no/2019/05/09/resetts-juridiske-spissfindigheter/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/70QGG8/menn-gikk-loes-paa-mdg-valgbod-med-sag
https://www.dagbladet.no/nyheter/aggressive-menn-gikk-los-pa-mdg-valgbod/71543746
https://vartoslo.no/her-er-partiene-og-personene-som-er-valgt-inn-i-bydelsutvalget-i-bydel-grunerlokka/
https://vartoslo.no/mdg-far-byradslederen-i-bydel-grunerlokka-na-kan-torshovbekken-bli-gjenapnet/
https://vartoslo.no/torshovbekken-ma-gjenapnes/
https://www.vartoslo.no/10-ting-fabian-stang-heller-burde-lenke-seg-mot/
https://www.vartoslo.no/dette-nedslitte-bygget-pa-carl-berner-kan-bli-en-perle/
https://www.vartoslo.no/hoyres-t-baneforslag-vil-gi-darligere-kollektivtilbud-pa-grunerlokka/


 

VI HAR VÆRT PÅ MDGS LANDSMØTE 
 

 

Grünerløkka MDG fikk for første gang hele 5 delegatplasser på Miljøpartiet De Grønnes 

landsmøte! Elsa-Britt Enger, Andreas Wroldsen, Cecilie Ness, Bjørn Fesche og André Nilsen 

representerte lokallaget. Børge Roum, Odin Hørthe Omdal og Geir Storli Jensen deltok også 

som frivillige. Vår stortingsrepresentant Une Bastholm hører til i vårt lokallag, og var 

selvfølgelig også der. 

 
VI HAR DREVET VALGKAMP 

 

Valgkampen ble ledet av Oslo MDGs valgkampsekretariat. Vi deltok på valgkampaktiviteter 

første gang i februar, og jevnlig utover våren og intensivt månedene fram mot valgdagen. Det 

ble prioritert å nå flest mulig i prioriterte grunnkretser/roder gjennom husbesøk, og 

gjennom utdeling av valgkampavis/skriftlig materiell i postkassene. Vi har ingen fullstendig 

oversikt over den innsatsen som ble gjort (det vil komme mer informasjon i Oslo MDGs 

årsmelding samt i en egen valgkampevaluering), men så godt som hele Grünerløkka fikk 

 



 

husbesøk av frivillige fra partiet og valgkampavis i postkassa to ganger (delvis utlevert 

av frivillige og delvis gjennom Bring). 

 

 

 

I tillegg til Oslo MDGs aktivitet supplerte vi med stand på Olaf Ryes plass. Standen ble 

planlagt og bygget under ledelse av André Nilsen, dekorert av kunstner og lokallagsmedlem 

Dona Gashi, og standvakter ble organisert av Bjørn Fesche og Geir Storli Jensen. Å skaffe 

frivillige til Oslo MDGs aksjonsdagen ble prioritert, men standen ble bemannet store deler av 

helgene og ellers når noen hadde lyst og tid og på tidspunkter det ikke var aksjonsdager 

organisert av fylkeslaget. 

 

 

VI VANT VALGET 
Vi gjorde et rekordvalg. Med 21.5% av stemmene i 

kommunevalget og 26.4% av stemmene i bydelsvalget ble 

Miljøpartiet De Grønne største parti på Løkka, og vi ble 

også det stedet i Norge hvor MDG fikk høyest oppslutning. 

Julie Mørch, Geir Storli Jensen, Solveig Arnesen og 

Christen Andreas Wroldsen ble faste representanter i 

bydelsutvalget, og utgjorde også forhandlingsutvalget etter 

valget.  

 



 

Det resulterte i et samarbeid med AP og SV, hvor vi fikk god gjennomslag for politikk 

og i form av verv. Vi fikk bydelsutvalgsleder-vervet, to plasser i byutviklings- og 

næringskomiteen, to plasser i oppvekst-, miljø-, og kulturkomiteen og nestledervervet i 

Helse- og sosialkomiteen. 

 

POLITISKE VERV 
 

Vi har fire folkevalgte i bydelsutvalget: Julie Mørch, Geir Storli Jensen, Solveig Arnesen og 

Christen Andreas Wroldsen. Geir Storli Jensen er bydelsuvalgsleder. Følgende er våre 

representanter i komiteene: 

 

 

I tillegg leder Karen Contreras Lisperguer et av tilsynsutvalgene for sykehjem og botilbud, og 

Elsa-Britt Enger er fast medlem i et annet. Vi har også til sammen 12 stykker som 

representerer MDG som faste medlemmer eller varamedlemmer i skoledriftsstyrer og 

skolemiljøutvalg. 

 

STYRET 
 

Styret ble valgt på årsmøtet, og besto av Geir Storli Jensen, Anette Nistad, André Nilsen, 

Cecilie Ness, Bjørn Fesche, Christen Andreas Wroldsen, Terese Liadal, og Kristin Gjørv 

(vara). 

Grunnet diverse frafall i løpet av året, og at flere av de i styret fikk tidkrevende verv etter 

valget valgte vi å supplere styret, og etter valget har styret dermed bestått av: 

Geir Storli Jensen, Bjørn Fesche, Cecilie Ness, Andreas Wroldsen, André Sevenius Nilsen, 

Marion Gardette, Daniel Andersson, Kenneth Midtskogen, Odin Hørthe Omdal, Thor Mikkel 

Nordahl og Geir M. Økland. 

 

https://grunerlokka.mdg.no/wp/files/2019/10/Signert-samarbeidserkl%C3%A6ring-Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka.pdf


 

De nye styremedlemmene tok raskt ansvar og gjorde at vi fikk til å arrangere et flott 

medlemsmøte etter valget (se bildet under) og et fantastisk julebord for hele Oslo MDG på 

Pokalen bar på Vulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


