En trygg, tilgjengelig og grønn bydel

Frogner Høyre vil at byrom skal være tilgjengelig for alle, enten du er ung, voksen eller eldre,
sprek eller bevegelseshemmet, barnefamilie eller enslig. Vi har respekt for at du velger ulike
transportmetoder.

Stem på Høyre hvis du vil:
•
•
•

•
•
•
•

Ha økt og tidligere innbyggermedvirkning i
lokale saker og bli lyttet til
Prioritere trygghet og tilgjengelighet for
fotgjengere, særlig rundt skoler
At det skal bygges en underjordisk stasjon på
Majorstuen som gir bedre tilgjengelighet for
fotgjengere og en strøkstilpasset grønn
byutvikling på sporområdet
Beholde holdeplasser for buss og trikk og øke
antall avganger, særlig i rushtiden
At sykkelfelt skal etableres der det egner seg
best, i dialog med beboere
Styrke vintervedlikehold av veier og fortau
Beholde antall HC- og
beboerparkeringsplasser og gjøre
beboerparkeringsordningen mer fleksibel,
tillate besøk og bildeling, men ikke gratis
fremmedparkering av elbiler

Våre eldre er gamle nok til å bestemme selv

Frogner Høyre vil at den enkelte selv skal velge hvem som skal levere tjenester hjemme hos seg
og hvor de skal bo. Bydelen skal ha de mest fornøyde eldre.

Stem på Høyre hvis du vil:
•
•
•
•
•

La private fortsette å tilby innovative og effektive
omsorgstilbud med kvalitet
Satse på velferdsteknologi for å gi større trygghet og frihet
til de eldre
Øke fokus på god ernæring og servere måltider på gode
tidspunkter
Satse på effektive samlokaliserte boliger for eldre (Omsorg
+)
Øke støtten til frivillig arbeid og møtearenaer for eldre

Det beste stedet å vokse opp

Frogner Høyre vil ha en trygg og lærerik oppvekst for alle barn, med valgfrihet, innovasjon og
fysisk aktivitet i sentrum. Et mangfold av kommunale og private barnehager er positivt for kvalitet
og innovasjon.

Stem på Høyre hvis du vil:
•
•
•
•
•
•

Satse på kompetanse og tidlig innsats for å løfte
alle barn til sitt potensial
At ungdom skal ha et sted å være gjennom trygge
møtearenaer og fritidstilbud
Satse på skolehelsetjenesten og mannlige
helsesykepleiere
Prioritere ny flerbrukshall og helårs
svømmeanlegg ved Frogner stadion
Ha en boligutbygging som tar hensyn til barn og
unges behov for utfoldelse og lek
Ha en rask behandling av søknader til
sykehjemsplass og hjemmehjelpstjenester

En JA-bydel er en bydel med liv

Frogner Høyre mener at et variert næringsliv, med ulike konsepter av servering, kultur og
møteplasser er med på å skape et godt og inkluderende nærmiljø.

Stem på Høyre hvis du vil:
•
•
•
•
•

Bo i en Ja-bydel som ønsker nyetableringer innovasjon
og private initiativ velkommen
At Filipstad skal utvikles med god tilgjengelighet til
fjorden, flere boligområder og med nye fasiliteter for idrett
og kultur
Ha en effektiv behandling av søknader
Ha en liberal skjenkepolitikk for bydelens
serveringssteder
Ruste opp bydelens parker, badeanlegg, gate- og
møteplasser og bevare grønne lunger og friområder

