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Miljøpartiet De Grønne grünerløkka
Miljøpartiet De Grønne ønsker å fremme Grünerløkka som en annerledes, inkluderende og
mangfoldig bydel med eget særpreg. Bydelen skal inspirere til bærekraftig, lokalt næringsliv
og en miljøvennlig livstil. Vi ønsker at bydel Grünerløkka skal være et grønt forbilde andre
byer og bydeler ser til.

vi ønsker...

1.

trivelige nabolag med aktiviteter, møteplasser og lokale tilbud i alle deler
av bydelen; Nedre Grünerløkka, Sofienberg, Rodeløkka, Rosenhoff, Sinsen,
Løren og Hasle.

2.

at Grünerløkka blir en foregangsbydel for miljøvennlig transport. Vi vil gi
plass til gange og sykkel ved å prioritere fortau, sykkelvei og sykkelparkering
fremfor parkeringsplasser.

3.

å ivareta biologisk mangfold og grønne lunger, blant annet ved å
ruste opp grøntområder. Midlertidige barnehager, f.eks. i Ola Narr og
Sofienbergparken må fjernes fra grøntområdene og erstattes av varige tilbud
i egnede lokaler.

4.

mer urbant landbruk, og flere parsell/kjøkken- og skolehager. Alle barn i
Grünerløkka bydel skal ha et skolehagetilbud.

5.
6.

å sikre flere leke- og sportsplasser i bydelen vår.

7.

å støtte opp under sosiale nettverk og grupper som bidrar til et godt tilbud
for barn, eldre og andre grupper i bydelen vår.

8.

et inkluderende Grünerløkka med ikke-kommersielle møteplasser
og kulturtilbud i hele bydelen. Vi ønsker også et rimelig og verdig
overnattingstilbud for bostedsløse.

9.

å legge til rette for gjenbruk og delekultur gjennom utstyrsbibliotek,
miljøvennlige fellesgriller, utvidelse av bysykkelordningen til Rosenhoff,
Sinsen, Løren og Hasle, samt flere og bedre offentlige toaletter.

10.

at Grünerløkka blir en pilotbydel for grønne tiltak, for eksempel grønne
tak, vertikalbeplantning og regnbed, samt kildesortering på offentlige
steder som parker og bussholdeplasser. Vi ønsker at det blir etablert en
støtteordning i bydelen for lokale grønne tiltak.

å legge til rette for sosiale og grønne entreprenører, blant annet vedå tilby
rimelige kontorlokaler og annen infrastruktur. Grünerløkka = Gründerløkka!

TENK NYTT
stem grønt

overbevist? meld deg inn i dag!

mdg.no/medlem

facebook.com/GrunerlokkaMDG

instagram.com/degronne

grunerlokka@mdg.no

youtube.com/user/MDGkanalen

twitter.com/oslopartiet

flickr.com/photos/partiet

bli med på laget!

sammen farger vi grünerløkka grønt!

INGRID

SOLVEIG

Fra venstre: 3. kandidat Ingrid Kleiva Møller, 1. kandidat Solveig Arnesen, og 2. kandidat Rasmus Reinvang

RASMUS

