
Program for Grorud Venstre til 
bydelsvalget 2019 

 

En bydel for mangfold 
Grorud Venstre vil jobbe for at Grorud skal være en bydel med rom for alle, uansett 
bakgrunn. Vi vil at alle skal ha tilgang til skole og arbeid, og de som trenger det skal få ekstra 
oppfølging for å oppnå dette. Vi mener det er viktig at bydelens tjenester legges til rette på 
en slik måte at alle føler seg ivaretatt, og vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å utfolde 
seg fritt, til fellesskapets beste. Dette er saker vi er spesielt opptatt av å støtte: 

• gratis kollektivtransport for ungdom og barn 

• fritidskort for barn og ungdom 

• trygge, inkluderende og flerkulturelle møteplasser for barn og ungdom: 
fritidsklubber, musikkverksted, korps, kor, dans, idrett og frivillighet m.m. 

• bidrag til frivillige organisasjoner som jobber med å skape trygge oppvekstkår for 
ungdommen 

• støtte til bedrifter som bidrar til å skape sosiale arenaer i lokalmiljøet, og har fokus på 
å jobbe for integrering og et inkluderende arbeidsliv 

• bedre tilgang til helsesykepleier på skolene  

• leksehjelp til barn og ungdom som trenger ekstra oppfølging i skolearbeidet 

• arbeidstrening og tilrettelegging for personer som sliter med å finne jobb 

• et aktivt samfunnsliv med åpne møteplasser rundt i bydelen – hvor man kan møtes 
på tvers av alder og bakgrunn 

• etablering av et bibliotek på Grorud med «biblo» for barn og ungdom 

En bydel for miljø 
Grorud Venstre er opptatt av miljøet, og vi mener at miljøhensyn må tillegges større vekt i 
behandlingen av politiske saker, også på bydelsnivå. Vårt velferdssamfunn er fullstendig 
avhengig av at vi forvalter naturressursene våre på en bærekraftig måte, og at vi tar vare på 
den naturen som omgir oss. Vi ønsker at Grorud skal fremstå som en grønn bydel, med 



tilgang på ren luft og frisk natur for alle som bor her, både mennesker og dyr. Det betyr blant 
annet at vi vil jobbe for å: 

• tilbakeføre steinbruddet Huken til naturen og gjøre området om til et 
rekreasjonssted for bydelens innbyggere 

•  etablering av en hundepark i Huken, hvor hunder kan løpe fritt 

• legge til rette for miljøvennlig transport i bydelen, med et skifte til nullutslippsbiler, 
sykler og andre alternative transportmidler, som for eksempel elektriske scootere 

• utvide bysykkelordningen til også å dekke Grorud 

• gjøre bydelen lettere tilgjengelig for myke trafikanter, blant annet ved etablering av 
traseer på tvers av bydelen for sykling og gåing 

• skape trygge skoleveier 

• spille på lag med bydelens næringsaktører for å oppnå miljøgevinster og et 
bærekraftig næringsliv, blant annet ved miljøsertifisering av bedrifter 

• etablere flere gjenbruks- og byttestasjoner i bydelen 

• etablere en tjeneste for levering av farlig avfall i bydelen 

• tilrettelegge for parsellhager og vertikal dyrking i tilknytning til bydelens parker 

• tilrettelegge for grønne tak på eksisterende og nye bygg 

• oppnå at all strøm som benyttes i bydelen er fornybar innen 2025 

• belønne tiltak som minimerer forbruk av plast i bydelen 

• støtte til organisasjoner som jobber for økt dyrevelferd i bydelen 

• nedgradere Trondheimsveien til miljøgate  

• lage lokk over Trondheimsveien ved Grorud 

En bydel i vekst 
Grorud er en bydel med mye potensiale! Grorud Venstre vil bidra til å utløse dette 
potensialet gjennom å ta del i den teknologiske utviklingen og legge til rette for å skape nye, 
bærekraftige arbeidsplasser. Alle trenger vi noe meningsfylt å gå til, og vi vil at flere skal få ta 
del i arbeidslivet. Samtidig ønsker vi å anerkjenne betydningen av det frivillige arbeidet i 
bydelen. Dette er noen av sakene vi vil jobbe for: 

• etablering av nye arbeidsplasser i bydelen, spesielt innenfor grønn og bærekraftig 
næringsvirksomhet 

• bidra til at flere kunnskapsbedrifter etablerer seg i bydelen 



• støtte til ungdom som ønsker å starte egen bedrift etter fullført videregående skole 

• bidra til flere lærlingplasser, og sørge for at flere nyutdannede får jobb 

• ruste bydelens ungdom til fremtidens arbeidsmarked, blant annet ved å samarbeide 
med skolene om undervisning som styrker deres teknologiske kompetanse 

• ivareta private aktørers mulighet til å drive både barnehager og omsorgstilbud, men 
stille krav til en samfunnsansvarlig forretningsmodell 

• tilrettelegge for å inkludere frivillige i bydelens omsorgsarbeid 

• støtte gründere som vil starte opp med salg av økologisk produsert mat  


