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POLITIKK HANDLER OM Å 
PRIORITERE
Miljøpartiet De Grønne mener at vårt livsmiljø 
er det viktigste av alt. Vi må være solidarisk 
med de som kommer etter oss.

Derfor vil vi:

 ● ta de riktige grønne valgene i bydelspolitikken i 
Groruddalen

 ● være garantist for at Marka ikke røres
 ● ta de tøffe valgene for å redusere trafikk foruren-

sing og trafikkstøy
grorud
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GRØNN POLITIKK 
HANDLER OM SOLIDARITET
Miljøpartiet De Grønnes mål er et med-
menneskelig samfunn i økologisk balanse. 
Økonomien skal underordnes sunne økologiske 
prinsipper og fremme fred og rettferdighet både 
lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn er 
en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss 
til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og 
framtid, basert på tre grunnleggende solidari-
tetsprinsipper;

SOLIDARITET MED ANDRE MENNESKER
SOLIDARITET MED FRAMTIDIGE GENERASJONER
SOLIDARITET MED DYR OG NATUR

ET FELLES PROGRAM FOR 
GRORUDDALEN
De fire bydelslagene i Groruddalen, MDG Alna, 
MDG Bjerke, MDG Grorud og MDG Stovner 
samarbeider for å starte et grønt skifte i 
Groruddalen.

VI ER GARANTISTER FOR ET GRØNT 
SAMARBEID I GRORUDDALEN

Hele Groruddalsprogrammet finner du på 
denne linken:
http://grorud.mdg.no/valgprogram-for-groruddalen-2015-2019/

KULTUR OG FRIVILLIGHET
Frivillighet  og kultur er viktige kilder til et 
levende lokalsamfunn og økt livskvalitet for den 
enkelte. I dag finnes det meste av Oslos under-
holdningstilbud i sentrum. Kortreist kunst- og 
kulturopplevelser og aktiv styrking av nærmiljø-
et, øker lokal tilhørighet og kan bidra til mindre 
transportbehov.

Derfor vil vi:
 ● prioritere frivillighetsmidlene på bydelens bud-

sjett.
 ● sikre bydelens frivillighetssentraler
 ● sikre videreføring av støtte til gratis- og rusfrie 

kulturfestivaler som Granittrock, Bjerkefestivalen 
og Furusetfestivalen.

 ● sikre øvingslokaler for bydelens korps og kor og 
andre frivillige kulturaktiviteter

 ● realisere kino i Groruddalen

SAMFERDSEL, STØY, LUFT-
FORURENSING OG KLIMA
Groruddalen er det mest trafikerte stedet i 
Norge og har derfor helt spesielle utfordringer 
med biltrafikk, tungtransport, forurensing og 
støy.

Derfor vil vi:
 ● styrke kollektivtilbudet i Groruddalen med flere 

tverrgående ruter og utvide det nattlige kollektiv-
tilbudet med flere kvelds- og nattruter på t-banen.

 ● forby bruk av dieselbiler i Oslo fra og med 2016 på 
dager hvor det er varslet høy luftforurensing.

 ● bygge grønne lokk over deler av E6.
 ● bygge sykkelveier som mest mulig adskiller syklis-

tene fra andre trafikanter.
 ● begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk gjen-

nom bomiljøene på Ammerud og Grorud.
 ● pålegge Hafslund fjernvarmeanlegg på Haraldsrud 

en reduksjon av NOX utstlipp og svevestøv.

NATUR, MARKA OG 
GRØNNE LUNGER 
Vi vil bevare Marka som natur- og friluftslivom-
rådet og vil aldri forhandle bort Marka i et even-
tuelt byrådssamarbeid. Miljøpartiet De Grønne 
ønsker å etablere nasjonalpark i Østmarka og 
gjøre Lillomarka til naturreservat.

Derfor vil vi:
 ● sikre markagrensa og verne eventyrskoger i Marka 

og bevare Ravnkollen mot utbygging.
 ● bevare grønne lunger som er viktige for dyr og 

biologisk mangfold, som ved Alnaelva og Ulven 
byskog.

 ● legge til rette for hageparseller i nærmiljøet.
 ● bevare gårdene i Groruddalen som levende mø-

teplasser på tvers av generasjoner, der barn og 
voksne kan komme i kontakt med dyr.

OPPVEKST OG DANNING
Miljøpartiet De Grønne er oppvekstmiljøpar-
tiet.  Vi ønsker trygge og gode oppvekstvilkår 
for alle barn, uavhengig av bosted, økonomi, 
sosial- og kulturell kapital. For at alle barn skal 
få likeverdig opplæring vil vi styrke innsatsen 
for rekuttering av nok kvalifiserte fagpersoner 
til barnehager og skoler.

Derfor vil vi:
 ● at bydelens ungdomsråd involveres i alle saker 

som angår barn og unges oppvekstmiljø.
 ● sikre lokale ungdomsklubber i nærområdet.
 ● sikre bemanningsnormen og øke pedagogtettheten 

i bydelens barnehager.
 ● ha flere barnehager med fokus på natur og miljø.
 ● ha styreren tilbake i barnehagen.
 ● at det settes inn vikar fra første sykefraværsdag.
 ● ha gratis kjernetid i barnehagen.
 ● at skoler med høy andel minioritetsspråkelige 

elever skal få ekstra støtte til leksehjelpordningen. 


