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FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL
Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele
verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at bydelen
rommer noen av landets mest besøkte turistattraksjoner. Miljøpartiet De
Grønne er stolte av bydelen vår og vil forbedre den med respekt og hensyn
til dette mangfoldet. Dette er noen av Miljøpartiet De
Grønnes ønsker for et grønnere Frogner.

EN BYDEL I BEVEGLSE

En gate eies av menneskene som bor i den, ikke bilene som kjører gjennom
den. Miljøpartiet De Grønne Frogner vil arbeide for økt prioritering av myke
trafikanter i bydelen. Aktuelle virkemidler er blant annet bilfrie gater,
beboerparkering, sambruksarealer og økt kvalitet på våre sykkelveier.
MDG Frogner vil...
• Ferdigstille sykkelfelt på strekninger der disse mangler, samt øke kvaliteten på
eksisterende sykkelveier.
• Bygge traséer kun for sykkel etter eksempel fra «Den grønne sti» i København.
• Gjøre våre hovedgater mer fotgjengervennlige ved å bygge sambruksarealer.
• Utvide ordningen med beboerparkering.
• Forbedre parkeringsmuligheter for beboere med elbil. Etablere flere
ladestasjoner.
• Redusere nærmiljøbelastningen fra trafikk på E18 og Ring 2. Frogners største
trafikkproblem er gjennomgangstrafikken.
• Gjenopprette Bygdøy-båten som et solid kollektivtilbud underlagt Ruter.
• Bistå foreldreutvalgene ved bydelens skoler i deres arbeide for tryggere
skoleveier.

VÅRT MILJØ OG NÆRMILJØ
Det handler om å tenke globalt, og handle lokalt. Utslippsproblematikken er
et verdensproblem, men vi kan bidra best til å bøte på det der vi bor. En
bydel som bryr seg om miljø, bryr seg om livet. Miljø handler ikke bare om
karbon, det handler om naturopplevelser, trivsel og trygghet.
MDG Frogner vil...
• Øke kvaliteten på bydelenes parker. Bedre belysning, utbygging av offentlige
toaletter, drikkefontener, fellesgriller, flere søppelkasser og forbedret vedlikehold.
• Innvilge midler til aktivitetsparker med treningsapparat, stenger, slakkliner o.l., til
bruk for alle.
• Bedre forhold for hunder i bydelen med tiltak som nye inngjerdede lufteområder,
hundepose- dispensere eller
drikkefontene for hunder.
• Beplante bydelens offentlige hager
med nyttevekster og bie- og
humlevennlige blomster.
• Bevare de økologiske hagene på
Hengsenga og støtte lignende tiltak.
• Støtte urban dyrking, hagebruk og
utvikling av bynær matproduksjon.
• Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på
badestrendene våre og åpne flere
strandområder for offentligheten.
• Kjempe for å bevare kastenjealléen i Bygdøy Allé.
• Jobbe for å forbedre Vinkelplassen, som i dag er blitt en grå stenørken med ett
enkelt tre.
• Redusere salting av veier i bydelen. Arbeide for alternative løsninger.
• Prioritere at tilgjengelighetsfunksjoner som ledelinjer holder høy kvalitet og
vedlikeholdes jevnlig.
• Etablere mini-gjenbruksstasjoner i bydelen. Her skal man kunne gi bort og få
brukbare ting.
• Sikre bedre dekning av returpunkter for avfall i bydelen.
• Øke bevisstheten rundt luftkvalitet og svevestøv i bydelen i form av tavler som
viser luftkvalitet i sanntid.
• Satse stort på forbedring av luftkvaliteten.

EN BYDEL I VEKST - GRØNN VEKST!
Visste du at det er nesten like mange arbeidsplasser som det er innbyggere i
bydelen vår? Bydelens prosjekter, kulturen og næringslivet går hånd i hånd. Vi
mener et tett, grønt samarbeid mellom politikere, kulturliv og næringsliv gir den
beste og mest rettferdige hverdagen for bydelen.
MDG Frogner vil...
• At nye næringsbygg får grønne tak som kan brukes til å bygge offentlig
tilgjengelige parker, parsellhager, birøkting,
solenergi eller annen bærekraftig
kraftproduksjon.
• Fortette å bygge i høyden, men med grundig
hensyn til omgivelsene.
• Motarbeide utbygging av stor cruise-havn på
Filipstad, og pålegge strenge krav til
ressursbruk for cruiseskip som besøker byen.
Det skal stilles krav til bruk av landstrøm.
• Verne om og støtte lokalforankrede bedrifter
og næringsliv.
• Stimulere til økt liv og mangfold i bydelens
utebransje, innenfor rimelige grenser. Følge
opp krav til innehavere av skjenkebevilling.
• Sikre gode vilkår for vekst i
kulturinstitusjonene i bydelen og øke
biblioteksatsningen.
• Jobbe for bedre integrering og kulturelt
mangfold i bydelen. Nei til etnisk og religiøs intoleranse i Frogner bydel.
• Etablere lovlig graffitivegg i bydelen.
• Sette av søkbare midler til gatekunst-prosjekter.

AKTIVITET OG TRYGGHET SKAPER LIVSKVALITET

Frogner er en bydel hvor man kan vokse opp og eldes med glede og
verdighet. Slik skal det fortsatt være, og det skal være slik for alle!
MDG Frogner vil...
• La bydelen kunne kreve folkeavstemning, f.eks. i utbyggingssaker hvor det
foreligger flere alternativer.
• Skape møte- og samtalearenaer mellom bydelspolitikere og innbyggerne, f.eks.
regelmessige folkemøter.
• Etterstrebe tilgjengelighet for bydelens innbyggere. Det skal være lett å snakke
med bydelsadministrasjon eller aktuelle etater dersom du ønsker kontakt.
• Sikre kvalitet og støtte til kontinuerlig drift av bydelens ungdomshus, med sikte på
å etablere flere.
• Utvide åpningstider for Helsestasjon for Ungdom, styrke
samarbeidet mellom helsestasjonen og
primærhelsetjenesten.
• Øremerke midler til innovasjon for ungdom. F.eks. til
kreative verksteder kjent som «Makerspace».
• Sørge for at bydelens unge har tilgang på undervisning i
kulturfag.
• Etablere flere lekeplasser i bydelen og ruste opp de som

allerede finnes.
• Arbeide for at alle barn og unge får plass på skole/barnehage i eget nærmiljø.
• Gi barneskoler og barnehager muligheten til å etablere egne parsellhager.
• Heve statusen for det frivillige arbeidet. Støtte opp under frivillighetssentralen.
• Sørge for at bydelens unge kan drive aktiv idrett til en pris som tillater alle å være
med.
• Opprette ordning for utlån av sports-og fritidsutstyr i bydelen, i samarbeid med
privatpersoner og idrettslag.
• Tilgjengeliggjøre midler for
bydelens seniorer til allmennyttige
prosjekter.
• Sikre en forutsigbar økonomisk
situasjon for bydelens seniorsentre.
• Støtte opp om besøksvennordninger til eldre. f.eks. til besøk
med dyr eller med foreldre med
barn i fødselspermisjon.
• Påse at gårdeieransvar for fortausog takrydding blir etterlevd.

