Fordi vi setter mennesker og miljø først
Bydelsprogram 2019-2023
MDG tar ansvar for mennesker og
miljø, for kommende generasjoner og
for naturen rundt oss. Vi setter
klimakrisen, den økologiske krisen og
det gode byliv øverst på dagsorden.
De siste fire årene har MDG tatt Oslo
inn i et ekte grønt skifte, men mye
gjenstår. Vi vil mer.
Noen mener at grønn politikk er
urealistisk. Kanskje er det fordi grønn
politikk krever endring og fordi endring
er vanskelig. For oss er endring det
eneste realistiske. Det er fortidens
løsninger som er urealistiske i dag,
slik som milliarder til motorveier som
skal mate biler mot sentrum, utsetting
av t-baneutbygging og nedleggelse av
trikken. Det å prioritere privatbilisme
fremfor helse og livskvalitet bør tilhøre
historien. Sammen med progressive
byer i andre land utvikler vi moderne
løsninger for trygge og medmenneskelige byer uten klimautslipp.
Oslo har blitt en bedre by å bo i. Oslofolk vil ha trygghet for at helsa ikke blir

ødelagt av forurensning og støy, og
de ønsker å kunne bade i rene elver
og vann og i en ren fjord. Det skal
være hyggelig å gå ut av døra der vi
bor og å ferdes i byen. Oslo skal være
en by for barn. Marka, fjorden og
parkene skal vernes og være
tilgjengelige for alle. Oslofolk kjenner
også ansvar for at vi skal ta ned våre
egne klimautslipp.
Du kan gjøre mye som privatperson
for klima, miljø og for folk rundt deg,
men hver for oss får vi ikke gjort nok.
Vi trenger politikere som snur
samfunnsutviklingen, som tør, som
tenker nytt og som gjennomfører.
Fremtiden trenger din hjelp. Du kan
bidra ved å stemme på MDG. Kanskje
du vil bli medlem eller engasjere deg?
Bli med å gi fremtiden en mulighet!
Vi presenterer her fire mål for vårt
arbeid i Ullern bydel, som supplerer
MDGs Oslo-program:

Ullernmål 1 – En klimanøytral og klimatilpasset bydel
Ullernmål 2 – En bydel det er godt å bo i
Ullernmål 3 – En bydel som tar vare på sitt naturmangfold
Ullernmål 4 – En levende, nyskapende og medmenneskelig bydel
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Ullernmål 1 – En klimanøytral og klimatilpasset bydel
Situasjon:
•

•

•

Klimaendringene gir økt risiko for
flom, ras, tørke, brann og mangel på
vann og mat for dyr og mennesker.
Vi opplever en klimakrise. I bydelen
må vi både håndtere effektene av
klimakrisen og redusere våre egne
bidrag til den.
Overvann ved regnskyll og
oversvømmelse av kloakk til fjorden
er en økende utfordring. De
kraftigste regnskyllene er nå dobbelt
så kraftige som de var tidligere.

•

•
•

•
•

De Grønne i Ullern vil jobbe for:
•

•

at vi erklærer klimakrise, og at vi i
bydelen tar klimaendringene på
største alvor.
at vi etablerer klimastrategi og
klimabudsjett etter modell fra andre
bydeler.

•

at bydelens planer aktivt reduserer
risiko knyttet til flom, tørke og andre
negative effekter av
klimaendringene.
mer vegetarmat i bydelens kantiner,
institusjoner og barnehager.
miljøvennlig kollektivtransport av
eldre og barn til aktiviteter
løpende oppdaterte og strenge krav
til bydelens egne anskaffelser og
påse at bydelen etterspør
nyskapende grønne løsninger.
flere kommunale ladeplasser for
elbiler i bydelen
en rådgivningssentral for gode
klimavalg i hverdagen i samarbeid
med frivilligheten
at arealbruk og byggeskikk er klimaog menneskevennlig på kort og lang
sikt.

Ullernmål 2 – En bydel det er godt å bo i
Situasjon:
•

•

•

•

Skøyen er "byen i bydelen" med
høyhus for kontorer og boliger. På
Skøyen bygges det mye, Skøyen
blir et stadig viktigere kollektivknutepunkt, men mangler gode
møteplasser.
Smestad er et viktig kollektivknutepunkt og har et kryss som
fungerer dårlig for gående, syklister
og busser. Smestad har gode
bomiljøer og verneverdige hus, men
mange er også plaget av støy og
luftforurensning. Smestad blir
vurdert for fortetting og beboerne
ønsker en varsom utbygging.
Det planlegges store endringer på
Lilleaker og Lysaker.

•

•

Småhusområdene i bydelen preges
av en fortetting som småhusplanen
tillater. Utviklingen skjer
markedsbasert og ukoordinert.
Etablerte villastrøk endres over tid
til en blanding av rekkehus,
lavblokker og eneboliger av ulik
kvalitet, utførelse og uttrykk.
Bestumkilen båtopplag legges ned
og området gjøres om til boliger,
grøntområder og badeanlegg
Mange plages av støy og
luftforurensning og opplever
begrensede muligheter til å velge
miljøvennlige transportløsninger.
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De Grønne i Ullern vil jobbe for:
•

•
•

•

•

•

å styrke småhusplanen slik at den
sikrer at nye boliger passer godt inn
i den eksisterende bebyggelsen og
tar hensyn til det biologiske
mangfoldet. Vi vil i større grad kreve
felles planlegging i områder hvor
flere eiendommer planlegges bygd
ut samtidig.
å vedlikeholde bygg fremfor å rive
og bygge nytt
å knytte Skøyen-området tettere til
sjøen. Sjø, elver, grønne lunger, sol
og dagslys skal prioriteres. Skøyen
trenger mer byliv, møteplasser og
aktivitet som gir fellesskap og
trivsel.
å utnytte de historiske mulighetene
vi får når Bestumkilen båtopplag
legges ned. Her vil vi sikre rikelig
med arealer til rekreasjon og bading
– kanskje med fasiliteter som
badstue, garderobe og dele-ordning
for kajakk?
at Kyststien fullføres fra Bestumkilen til Maxbo med en utforming
som gjør stien tilgjengelig for alle.
å etablere en ubrutt turvei langs
Hoffselven fra Smestad til Bestumkilen. Bevare og tilgjengeliggjøre

•

•

•

•

•
•
•

området nedenfor Dronningfossen
der Holmenbekken og Makrellbekken møtes.
at Smestad-området beholder sitt
småhuspreg med hager som
fremmer biologisk mangfold.
Smestad-krysset må forbedres for
skolebarn, syklister og busser.
å gjøre skoleveiene tryggere med
hjertesoner og hentesoner rundt
skolene, slik byrådet legger opp til.
Da kan barna i større grad kan gå
og sykle til skolen.
en tverrgående bussrute som
knytter kollektivknutepunkter i
bydelen sammen med turområder
som Bygdøy og Fossum.
at Selvaag og Bymiljøetaten fjerner
gjerdene som deler Kikkut-kollen og
ruste den opp som friområde, samt
restaurere muren mot vest og
hageanlegget.
beboerparkering i flere gater. Elbiler
bør betale for beboer-parkering.
bedre vedlikehold og tilgjengeliggjøring av sykkelveier og fortau.
å sikre at støykrav overholdes ved å
effektivisere klageprosesser, samt
kreve at arrangører av musikkarrangementer dokumenterer at
støynivået ikke er helseskadelig

Ullernmål 3 – En bydel som tar vare på sitt naturmangfold
Situasjon:
•
•

•
•

Det er en global biologisk krise.
Mange arter er truet.
Artsmangfoldet i Oslo er det største
i Norge, men mange arter er
rødlistet.
Ullern fortettes og har lite grøntområder. Flere vassdrag ligger i rør.
Vi har grønne lunger som gir oss
pusterom og mulighet for lek, idrett
og utfoldelse. Grønne områder,

som Husebyskogen, utsettes stadig
for utbyggingspress.
De Grønne i Ullern vil jobbe for:
•

•

at vi vil at bydelen erklærer
biologisk krise og etablerer en
strategi for å ivareta artsmangfoldet
i bydelen.
blomsterenger i bydelens parker
som støtter artsmangfold og
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•

•

pollinatorer, dvs. bier, humler,
sommerfugler og andre insekter.
synlige og tilgjengelige vassdrag.
Åpne Frognerelven mellom
Frognerparken og Frognerkilen.
Legge bedre til rette for bading i
Lysakerelven og langs sjøen og
forbedre vannmiljø og liv langs
elvekanter.
grønne verdier i utbyggingsprosjekter, som eksisterende
bomiljøer, grøntområder, elver og
bekker med kantsoner og våtmark.
Ivareta naturverdier samtidig som
det legges bedre til rette for å

komme til Bygdø fra Skøyen via
Bestumkilen.
"by-nasjonalparker", etter modell av
Stockholm, som løsning for å
beskytte grøntområder som
Husebyskogen mot stadig
utbyggingspress
sammenhengende grøntområder og
miljøvennlige hager som gir oss
grønne drag.
å etablere en plan for å restaurere
myrer og forringet natur
å rydde opp i lokal forurensing, som
sjøbunnen i Bestumkilen.

•

•

•
•

Ullernmål 4 – En levende, nyskapende og medmenneskelig bydel
Situasjon:
•

•

•

•

•

Vi blir stadig flere i Ullern. Bydelen
har få møteplasser for aktivitet og
samvær. Særlig er det behov for
møteplasser hvor ulike
generasjoner og kulturer kan
møtes.
Ullern er en variert bydel med
røtter i jordbruk og industri og
mange kunstnere og gründere
arbeider i vår folkerike bydel.
De fleste i Oslo sier at de har det
bra. Samtidig er for mange som er
ensomme, fattige, utrygge og som
opplever rusproblemer, vold,
kriminalitet og diskriminering.
Mange ønsker et enklere liv med
mer tid til familie, fellesskap,
rekreasjon og aktivitet fremfor jag
etter penger, status og forbruk.

•

•
•

•

De Grønne i Ullern vil jobbe for:
•

at vi tar vare på hverandre; yngre
og eldre, i foreningsliv og
arbeidsliv.
•

å videreføre og utvikle lavterskeltilbud hvor unge og eldre får hjelp
med psykisk helse
nye møteplasser i bydelen, som
f.eks. svømmehall på Skøyen,
bibliotek på Hoff, fellesgriller i
parker og på badeplasser, lekeplasser for barn i alle aldre,
treningsapparater langs turstier og
nærmiljøhager for dyrking av jord i
fellesskap.
å få fortgang i etableringen av
ungdomsskole på Hoff.
å etablere en arena for ungdom på
Skøyen og å videreføre
Stoppestedet på Lilleaker.
grønne og sosiale arbeidsplasser i
samarbeid mellom kommunen og
lokalt næringsliv. Arbeidsplassene
skal gi mulighet for folk til å
komme seg på beina. Jobbene
kan f.eks. være transport av eldre
og barn, drift av bruktbutikker,
gjenbruks-stasjoner og etablering
av en byttesentral for deling og
gjenbruk.
at kunstnere er aktive i bydelen.
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