
GRÜNERLØKKA MDG

FØRSTEUTKAST TIL LOKALPOLITISK PROGRAM
Dette er et tidlig utkast til lokalpolitisk program for Grünerløkka MDG i valgperioden
2023-2027. Programmet er ikke tenkt å dekke over alt og alle temaer, men er ment som et
lokalt supplement til valgprogrammet til Oslo MDG. I utkastet har vi forsøkt å vise fram noen
hovedprioriteter i vårt lokalpolitiske arbeid, og noen tilhørende tiltak. Vi trenger mange typer
tilbakemeldinger:

● Nye forslag til saker eller mål som mangler i programmet i dag.
● Forslag til bedre formuleringer av ting som allerede står i utkastet.
● Forslag til ting som ikke trenger å være med.
● Struktur - skal vi for eksempel ha en overskrift eller visjon først (og hva kan den

være)?
På forhånd takk for alle innspill!
Med vennlig hilsen Ulrike, Lisa, Gro, Finn og Geir i programkomiteen.

Grünerløkka skal være et trygt sted å vokse opp, der barn og unge har
gode muligheter til å møtes, utvikle seg og lære
Vi vil jobbe for:

● flere trygge og gratis møteplasser ute og inne, som døgnåpne biblioteker, flerbruk av lokaler

som har en annen funksjon på dagtid, ungdomsklubber, lekeplasser, treningsutstyr og steder

for uorganisert idrett

● fortsatt satsing på sommerjobber for ungdom

● trygge områder for lek rundt skoler med særlig små skolegårder

● bedre idrettstilbud i Hovinbyen og andre områder av bydelen med stor befolkningsvekst

● gratis museer og andre tilbud til unge

● tilrettelegge for flere faste vikarer i barnehagene - vikarpool

Bydelens grøntområder skal være attraktive og nyttige for både
mennesker og dyr
Vi vil jobbe for:

● flere trær og grønne områder, mer variert beplantning som gir gode vilkår for fugler og

insekter, og parker som inviterer mer til varierte aktiviteter og gir helsefordeler

● frukttrær til allmenn høsting

● grønne løsninger for overvannshåndtering (åpne bekkeløp, kantvegetasjon, grønne

bassenger)

● legge bedre til rette for dyrking på felles grøntområder, og utvikle et dyrkeprosjekt i

Hallénparken

● flere små grønne områder i gatene, f.eks. busker eller blomsterbed ved gateinnsnevringer,

trafikkøyer og lignende



Grünerløkka skal være en bydel med like muligheter for alle
Vi vil jobbe for:

● styrket lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp

● utvidelse av «Løkkabonden», så de kan levere sunn og kjøttfri mat til barnehager,

ungdomsklubber, omsorgsboliger og andre brukere av bydelens tjenester

● universell utforming av uterom og bydelens lokaler

● at bydelen har flere drikkefontener, og starte et samarbeid mellom bydelen og lokale

serveringssteder om å gjøre flere toaletter offentlig tilgjengelig, etter modell fra “Die nette

Toilette” i Tyskland

● at nybakte foreldre skal følges opp hjemme av jordmor og helsesykepleier før og etter fødsel

● å styrke/verne om ordning med barselgruppe

● at det blir tilgjengelig flere ikke-kommersielle lokaler og møterom som kan brukes av

innbyggere og lokale foreninger

På Grünerløkka skal det være enkelt å gjenbruke, dele og å reparere
mer.
Vi vil jobbe for:

● videreutvikling av utlånsordninger for sportsutstyr og verktøy

● redusert matsvinn i institusjoner bydelen har ansvar for

● at nye skjenkebevilgninger krever at utesteder legger til rette for gratis fylling av vannflasker

● at gjenbruksstasjonen skal være nettopp det, og ikke bare en oppsamlingsplass for avfall

● pilotering av panteordning for kaffekopper to go

● utprøving av deleordning for uteklær i barnehager

På Grünerløkka skal det være trygt og enkelt å komme seg fram til fots,
på sykkel og med kollektivtransport
Vi vil jobbe for:

● bedre tilrettelegging for sykkel, spesielt der det i dag er utrygt å sykle og langs trafikkerte

hovedgater

● fartsgrense 30 i hele bydelen, og flere fartsreduserende tiltak som fartshumper og

innsnevringer

● flere snarveier/gangstier for fotgjengere, for blant annet å gjøre grønne lunger mer

tilgjengelige

● skibuss om vinteren - som gjør naturen lettere tilgjengelig for oss som bor i indre by, uten

bruk av bil

● at Markveien blir helt bilfri, og godt tilrettelagt for gående og syklende.

● flere HC-parkeringsplasser i parkeringsanlegg

Grünerløkka skal beholde sitt særpreg med variert kulturliv, små,
uavhengige butikker, og serveringssteder.
Vi vil jobbe for:

● et bydelsfond for offentlig tilgjengelig kunst og kultur



● å etablere minst én «lovligvegg» for graffiti

● forsøk med sommerstengte gater for å skape mer byliv

● forutsigbare vilkår for næringsdrivende i bydelen

● videreføring av dagens skjenkeforskrift

● at Nasjonalteateret viderefører sitt tilbud på Løren

● at det skal være enkelt å arrangere små og mellomstore festivaler og arrangementer i

bydelen som bidrar til byliv og som ikke konkurrerer med det lokale næringslivet


