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Miljøpartiet De Grønne har de siste fire årene 
gjort byen grønnere. Det er blitt færre biler i byen 
og mindre kø for dem som må kjøre. Færre biler 
og større andel elbiler har gjort byluften renere. 
Det er blitt betydelig flere sykkelveier og kollektiv
avganger.

De grønne lokallagene i Søndre Nordstrand og 
Nordstrand har bidratt til at byrådet har stanset 
utbyggingsplaner på bredden av Ljanselva.

Vi har sikret den farlige trafikkstrekningen langs 
Kongsveien ved at trikken legges i tunnel fra 
Konows gate til Kongshavn videregående skole. 

Vi i lokallaget har vært sterke pådrivere for mer 
lokal påvirkning i lokale utbygginger. Dette har 
blant annet ført til en nyetablert samarbeidsgruppe 
for utbyggingen på Karlsrud/ Lambertseter.

Lokalprogram  
2019–2023



NORDSTRAND – EN GRØNN BYDEL
Miljøpartiet De Grønnes mål er et trygt velferdssamfunn som tar vare på natur
mangfoldet. Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende fellesskap og en miljø
vennlig livsstil med redusert forbruk. 

Miljøpartiet De Grønne vil videreutvikle Nordstrand som en grønn, bærekraftig og 
moderne bydel med egenart og identitet. Vi vil ta vare på Nordstrands mangfold 
– som omfatter både mennesker, arkitektur og natur. Småhusplanen skal fortsatt 
gjelde  og styrkes ved at det kun unntaksvis gis dispensasjon. Riving og nybygging 
fører til store CO2utslipp. Det haster å få redusert utslippene av klimagasser. 
Derfor kan vi ikke rive fungerende bomiljøer for en fortetting som kanskje gir 
klimagevinst om femti år. Eksisterende boligmasse må utnyttes smartere. Livskvali
tet, bærekraft, mangfold, byliv og høy arkitektonisk kvalitet må ligge til grunn for 
all utbygging og fortetting. Vi vil styrke det levende lokalsamfunnet på Nordstrand 
ved å verdsette og utvikle de tradisjonelle bydelssentrene Lambertseter, Sæter og 
Holtet. 

Lokaldemokrati er en grunnpilar i grønn politikk. Vi ønsker flere tverrpolitiske 
åpne møter om saker som angår bydelen. Vi vil også øke bydelsutvalgets politiske 
og økonomiske handlingskraft.



HVORDAN SKAL VI GJØRE NATUREN  
OG DYRELIVET RIKERE?
Nordstrand har fremdeles rikelig med grønne områder. Miljøpartiet De Grønne 
vil ta vare på naturkvalitetene i bydelen, både i de større arealene og på hver enkelt 
eiendom. Vi vil stimulere til et mangfold av livsmiljøer for planter, dyr og menne
sker. Vi ønsker spesielt å bevare de store trærne i bydelen. De har stor estetisk verdi, 
og er en forutsetning for et rikt dyreliv. 

Bydelen må fremme insektlivet i nærområdet. Oslo kommune må bistå beboerne 
med kunnskap og praktisk veiledning om insektvennlige planter. Insektdrepende 
midler er en trussel mot biene, og kan også forurense honningen biene samler inn. 
Insektene, som er mat for blant annet fugler, er truet i hele verden. I parker og hag
er har man tilstrebet jevne plener med minst mulig ville planter. De ville plantene, 
altså ugresset, er hjem for insekter. Plantevernmidler blir brukt for å drepe insekter 
og såkalt ugress, og er en trussel mot biomangfoldet. 

Nordstrand bydel har fortsatt mange villaer med store tomter, som potensielt kan 
bygges ut, men bydelen mangler en helhetlig og fremtidsrettet byplanlegging. Vi 
vil ikke la eiendomsutviklerne styre en eventuell fortetting. I tillegg til at mange 
villaer har betydelig estetisk og arkitekturhistorisk verdi utover det å være attraktive 
boliger, har disse villaene et betydelig potensiale som selskapslokaler og arena for 
kulturelle aktiviteter.



MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Bevare og utvikle bydelens mange grøntområder og friluftsområder. Vi har fått 

med oss et enstemmig bydelsutvalg på en henvendelse til Rådhuset om å opprette 
Hauketo Naturpark langs Ljanselva. Vi vil verne ubebygget areal mellom elva og 
nåværende bebyggelse og gjen etablere det som naturområde. På sikt ønsker vi å 
etablere en grønn korridor mellom Østmarka og fjorden via Hauketo naturpark.

•  Arbeide for at Ekebergsletta og friområdene på Brannfjell og Ryen Varde skal bli 
landskapsvernområde og derved sikres som rekreasjonsområde også for fremtidi
ge generasjoner. 

•  Bevare Juletretomta på Holtet og utvikle den til park, gjerne med en dam. Slik kan 
vi skape en grønn oase for rekreasjon med plass til en liten dam og benker, leke
områder, trenings apparater og kunstinstallasjoner som tilrettelegger for aktivitet.

•  Være mer restriktiv med å gi utbyggere dispensasjon til å felle trær og bygge ned 
grøntområder i villabebyggelse.

•  Arbeide for å bruke minst mulig plantevernmidler i offentlige grøntområder, og 
for at bydelsadministrasjonen skal oppfordre og stimulere private hageeiere til å 
gjøre det samme.

•  Sikre arealer til etablering av parsellhager.

•  Stimulere tiltak for vern av bie og humlebestander, blant annet ved å ta vare på 
eksisterende engvegetasjon og såkalte restarealer som bydelen disponerer.

•  Stimulere til miljøvennlig rehabilitering av eldre bebyggelse og styrke vernet av 
gamle villaer, også de som ikke står på Byantikvarens «gule liste».

•  Arbeide for at eventuell fortetting ved kollektivknutepunkt skjer med klare krav 
til miljøvennlige materialer og arkitektur. Vi vil legge ytterligere til rette for 
innspill fra lokalmiljøet ved utbygginger slik at byutviklingen på Nordstrand både 
tilføres nye og tar vare på eksisterende kvaliteter i bydelen.

•  Beholde bydelens preg ved å fremme småhus og rekkehusbebyggelse fremfor 
blokkbebyggelse i områder der villahager må bygges ut.

•  Sørge for at utbyggingen på Karlsrud/Lambertseter skjer på en framsynt måte. 
Området bør fungere som et utstillingsvindu for framtidens bærekraftige bysam
funn. Dette innebærer en arkitektur som legger til rette for alternative boformer 
som kollektiv og generasjonsboliger og som sikrer trygge nabolag. Det skal 
brukes miljøvennlige materialer og byggeteknikker.



HVORDAN SKAL VI SKAPE, DELE OG VOKSE?
Det er viktig for bydelens identitet at vi har lokale arbeidsplasser. Kort avstand 
mellom jobb og bolig er et godt miljøgrep som reduserer biltrafikken. Vi vil behol
de eksisterende arbeidsplasser og stimulere til flere. Vi vil fremme lokal handel og 
lokalt næringsliv.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Tilby gunstige lokaler til grønne gründerbedrifter hvis kommunen eller bydelen 

er eiere eller har innflytelse på utleier.

•  Ha en pott i bydelsbudsjettet der bedrifter og enkeltpersoner kan søke om grønne 
midler til grønne tiltak.

•  Styrke allmennyttige næringsformål i boligområder for å skape et godt nærmiljø.

•  Etablere gunstige leieavtaler for bedrifter som satser på reparasjon og gjenbruk.

•  Etablere kontorfellesskap for små bedrifter og andre selvstendig næringsdrivende 
som alternativ til hjemmekontor.

•  Gå inn for at nybygg skal ha en blanding av boliger og næringsområder.

•  Arbeide for bevilgninger slik at kommunale virksomheter til enhver tid har 
lærlinger i aktuelle lærefag som omsorgsfag, byggfag, IKT og kontorfag.



HVORDAN SKAL VI REISE?
Høy tetthet av biler skaper køer i rushtrafikken og dårlig luft, og fører til flere ulyk
ker. Vi vil gjøre det lettvint og attraktivt å benytte kollektivtrafikk, sykkel (inkludert 
elsykkel) og gange.

Vi går inn for miljøgater og 30 km/t fartsgrense utenfor skoler, idrettsanlegg og 
andre samlingssteder for barn og unge. Spesielt ønsker vi miljøgate ved Kongsveien 
på Holtet med beplantning, brostein, fartshumper eller andre virkemidler for å un
derstreke at bilister må ta hensyn til myke trafikanter. Vi vil fortsette arbeidet med 
å redusere gjennomfartstrafikken over Nordstrandsplatået.

Ved Bekkelaget skole bør Marienlunden bli bilfri slik at det blir direkte adkomst 
mellom Marienlunden og skolegården. Sykkeltraseer må være sammenhengende. 
Holtetkrysset er et eksempel på sykkelfelt som plutselig stopper.



MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Bygge flere sykkelveier og traséer som er knyttet sammen med byens øvrige 

sykkelveinett, samt traseer som går østvest slik at Oslofjorden og Østmarka blir 
lett og trygt tilgjengelig med sykkel.

•  Lage familievennlig sykkelvei fra Middelalderparken til Bekkelagsbadet.

•  Vi vil arbeide for en bussforbindelse på tvers i bydelen fra Nordstrandsplatået til 
øyene.

•  Ha hyppigere bussavganger fra øyene

•  Bygge leskur ved alle bussholdeplasser

•  Gjøre Lambertseter lettere å nå kollektivt fra hele bydelen siden det skal bli nytt 
bydelssenter. 

•  Stenge Marienlundveien ved innløpet til Kongsveien i Holtetkrysset.

•  Innføre en prøveordning med å utvide bysykkelordningen til vår bydel, eventuelt 
med elsykler. 

•  Opprette minst fire servicepunkter i bydelen for sykkel etter modell av servi
cepunktet i Torggata.

•  Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene. Vi vil prioritere barns trygg
het og etablere hjertesoner rundt alle skoler i Nordstrand bydel.

•  Utvide rushtidsstenging av Herregårdsveien til å gjelde fra kl. 06.00 – 09.00

HVORDAN SIKRE ET GODT LIV  
PÅ NORDSTRAND?
For å opprettholde god folkehelse må vi satse på forebygging framfor behandling. 
Det innebærer flere lavterskeltilbud. Helse og sosialpolitikken skal bygges på en 
grunnleggende forståelse og respekt for hver persons individuelle situasjon.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og vi vil legge til rette for 
dette. Vi vil styrke tilsynet for hjemmetjenestene.



Det økende omfanget av psykiske problemer blant unge mennesker krever aktiv 
innsats fra samfunnet. Vi vil bruke muligheten som ligger i skolehelsetjenesten til 
forebygging.

En god barnehage i gangavstand fra hjemmet er for mange småbarnsfamilier viktig 
for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Kort reisevei bidrar også til at færre velger 
bil i forbindelse med henting og levering i barnehagen. I dag er det mange barn i 
bydelen som har barnehage i andre bydeler. Vi vil jobbe for at alle skal ha tilbud om 
en barnehage av høy kvalitet i sitt nærmiljø.



MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Opprettholde og videreutvikle seniorsentre ved å sikre forutsigbar finansiering, 

minimum toårige avtaler med Bydel Nordstrand. Støtte andre sosiale tiltak for 
eldre.

•  Tilby eldre over 75 forebyggende fastlegebesøk eller hjemmebesøk av sykepleier 
annet hvert år.

•  Arbeide for at helsesøster er til stede på skolene i bydelen hver dag i tråd med 
Helsedirektoratets anbefalinger.

•  Bidra til at familier med funksjonshemmede barn skal ha en fast koordinator i 
bydelsadministrasjonen.

•  Øke tiltak for økt sysselsetting for å sikre et verdig sosialt liv for utsatte grupper 
og stimulere til økt grad av egenomsorg. 

•  At alle bydelens ansatte med innbyggerkontakt skal delta på kompetansehev
ende tiltak rundt LHBTIspørsmål, for eksempel via Skeiv kunnskaps Rosa 
Kompetanse. At alle bydelens skoleelever skal få besøk av Skeiv Ungdoms Re
startprosjekt minst én gang i løpet av skoleløpet.

•  Legge til rette for god integrering av nye bosatte i bydelen tilpasset den enkelt
es behov og opprette en deltidsstilling for å støtte arbeidet med integrering og 
mangfold.

•  Etablere tiltak for å rekruttere barn i familier med innvandrerbakgrunn til barne
hage, AKS, organiserte fritidsaktiviteter og sommerskole og sette av en pott i 
bydelsbudsjettet til der familier med lav inntekt kan søke om støtte til organiserte 
fritidsaktiviteter og sommerskole.

•  Opprette flere fritidsklubber og gode møteplasser med gratis aktiviteter for ung
dom i bydelen.

•  Sette fokus på psykisk helse, og mer oppsøkende virksomhet blant ressurssvake. 

•  Arbeide for ikkekommersielle utleieleiligheter og leietileieordninger for å 
sikre at alle samfunnslag har mulighet til å bo i bydelen.

•  Bygge flere barnehager og bidra til kortere reisevei for småbarnsfamilier ved å 
jobbe for at flest mulig barn får en god barnehageplass i sitt nærmiljø. 

•  Legge til rette for at alle barnehager og skoler miljøsertifiseres.



HVA SKAL VI FYLLE LIVENE VÅRE MED?
Det å være aktiv innen kultur, idrett og frivillig virksomhet beriker livet for mange 
av oss. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for lokalt kulturliv, å støtte 
opp om organisert og uorganisert idrett, og å bidra til gode kår for frivillige organi
sasjoner.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Støtte og sikre videre drift av frivillighetssentralene i bydelen.

•  Sikre driften av de lokale samfunnshusene Lambertseter gård, Nordseter gård, 
Nordstrandhuset, Bekkelagshuset og Villa Lilleborg. 

•  Foreslå å bruke bydelshuset på Sæter til kombinert fritidsklubb, forsamlingshus 
og barnehage når bydelsadministrasjonen flytter til Lambertseter.



•  Sikre driften ved EKT, både driften av dyregården på Ekebergsletta og tilbudet 
om ridning for funksjonshemmede.

•  Etablere støtteordning for idrettslagene som skal brukes til å gi ubemidlede gratis 
deltakelse.

•  Finne lokaler for minst én ungdomsklubb til.

•  Støtte det gode arbeidet som gjøres ved de lokale korps, kor og orkestre, og sørge 
for god tilgang på gratis øvings og konsertlokaler.

•  Bidra til at tilbud om fysisk aktivitet for barn og unge som ikke ligger under Oslo 
Idrettskrets, som dans og kampsport, har tilgang til hensiktsmessige lokaler.

•  Bevilge penger til tilsynsvakter slik at skolenes lokaler blir tilgjengelige for bruk 
av frivillige organisasjoner på ettermiddags og kveldstid.

•  Støtte bruken av Den kulturelle spaserstokken som et profesjonelt kulturtilbud i 
bydelens sykehjem og eldresenter.

•  Støtte opp om fysisk aktivitet for eldre.

•  Sørge for at kommunens avsatte midler til kulturformidling i barnehager vi
dereføres og benyttes av bydelens barnehager.

•  Støtte opp om det omfattende frivillige arbeidet som gjøres for barne og ung
domsidretten, og legge til rette for økt mangfold i idrettstilbudet.

•  Være oppmerksomme på og utnytte de mulighetene som kulturell og fysisk aktiv
itet gir for integrering.

•  Gå igjennom disponeringen av særlig attraktive offentlige idrettsanlegg og 
lignende, for å sikre at tiden blir disponert rimelig og rettferdig.

•  Sikre ski og akeaktiviteter på Ekeberg og Brannfjell ved lokal tilrettelegging.  



HVORDAN SKAL VI DRIFTE BYDELEN  
GRØNNERE?

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:
•  Kreve at alle kommunale anleggsplasser i bydelen blir utslippsfrie. 

•  Stille krav om at alle varer og tjenester til bydelen leveres utslippsfritt. 

•  Gå i dialog med Klimaetaten for å utrede muligheten for å lage et lokalt klima
gassregnskap og å avklare hvordan bydelen best kan bidra til å gjennomføre Oslo 
kommunes klimabudsjett. 

•  Fase ut all engangsplast i bydelen i løpet av 2020. 

•  Legge til rette for at alle nye bygg i bydelens regi har solceller.



Jeg er toppkandidat for MDG Nordstrand, og nr 13 på lista til 
bystyret. For meg er det viktigste å ta vare på mennesker og natur 
i bydelen. Jeg er opptatt av at nødvendig fortetting skal tilføre nye 
kvaliteter til lokalmiljøet, og at alle skal ha kort vei til gode grøn
tområder der de bor. Vi må ta vare på naturen vår, både Ekeberg
sletta, Ljanselva og Juletretomta! I tillegg vil jeg arbeide med å 
kvalitetssikre tilsynet med hjemmetjenestene, samt bidra til at alle 
har tilgang til barnehageplass i nærområdet. 

Jeg har bodd her i 25 år, og har tre barn som har vokst opp samt 
foreldre som har blitt gamle her i bydelen. Det er den beste bydelen 
å bo i! 

Til daglig er jeg musiker og kulturskolelærer, og er og har vært 
tillitsvalgt i Musikerenes Fellesorganisasjon, nå Creo, gjennom 
mange år. Min aller viktigste hjertesak er å bygge demokratiet på en 
måte som oppmuntrer folk til å involvere seg. Jeg mener at grasrot
demokrati er en forutsetning for et vellykket grønt skifte. 

VÅRE KANDIDATER

Einy Langmoen
toppkandidat



Jeg ivrer for smidige, trygge og miljøvennlige løsninger innen sam
ferdsel. Jeg er andrekandidat for MDG Nordstrand og sitter som 
De Grønnes representant i bydelens Byutviklings, miljø og sam
ferdselskomité. Trygge gang og sykkelveier for skolebarn er viktig. 
For å spare energi, forbedre miljø og redusere ulykker må flere ta 
tog og mye gods må overføres fra vei til jernbane. Jeg er opptatt av 
at vi skal bevare lokale grøntområder for å styrke dyre og planteliv, 
og for å kunne gi et godt tilbud innen idrett og friluftsliv. Jeg går 
langrenn og løper for Bækkelaget Sportsklubb og er styremedlem i 
Nordstrand sjakklubbs ungdom. Til daglig er jeg professor i infor
matikk ved Universitetet i Oslo.

Dag Sjøberg
andrekandidat



vi jobber for deg!
Ønsker du å støtte oss økonomisk så kan du 
enkelt sende på vipps nr. 559059 eller overføre 
til konto 1503 37 06968.
På forhånd hjertlig takk!

Vi støtter  
bygging av 
Langbølgen 
bad- og  
aktivitetshus

Holtet har gjennom
gått en enorm fortett
ing de siste 10 årene. 
Et stort antall villaer er 
blitt revet til fordel for 
nye blokker. Heller ikke 
velfungerende rekkehus 
blir spart. Fortettingen 
har skjedd uten noen 
helhetlig plan for det 
overordnede miljøet. 
Kongsveien 82 (tid
ligere frikirken) ble i 
2016 omregulert fra 
allmennyttige formål til 
boligformål.
 
Eiendoms og byfor
nyelsesetaten foreslår i 
en ny regulerings plan 
for Holtet at det skal 

bygges en blokk på fem 
etasjer på Juletre tomta i 
Holtveien 2 som kom
munen eier. Nordstrand 
MDG vil jobbe mot 
bystyret og byrådet 
for å hindre en slik 
utbygging og isteden 
sørge for at områ
det blir omregu lert 
til friareal med park. 
Holtet trenger nå en 
grønn oase for rekrea

sjon med en liten dam 
og benker, lekeområder, 
treningsapparater og 
kunstinstallasjoner 
som tilrettelegger for 
aktivitet.
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Dette ønsker EBY

Dette ønsker Nordstrand MDG

Juletretomta


