SLIK BLIR LIVET I NYE AKSER MED
DE GRØNNES POLITIKK
Storsatsing på jordvern, å kutte klimagassutslipp, bedre kollektivtransport, en
moderne og fremtidsrettet næringspolitikk og et mer inkluderende samfunn. Dette kan
du forvente hvis De Grønne vinner valget i Nye Asker.
❖ Stopp lokale klimagassutslipp. Vi skal telle CO2 akkurat som vi teller penger! En
grønn kommune har en plan for å kutte utslipp tidsnok. Vi går til valg på å innføre
klimabudsjetter med tilhørende handlingsplaner for alle sektorer i kommunen.
Klimabudsjettet skal være et styringsdokument på lik linje med budsjett og
økonomiplan.
❖ Vi har ingen matjord å miste. E
 n grønn kommune slår ring om lokal matproduksjon,
satser på økologisk drift og praktiserer streng jordvern.
❖ Mer tog, buss og båt! En grønn kommune har god, billig og hyppig
kollektivtransport. Vi er garantisten for billigere billetter, at det tas i bruk ny teknologi
og smart trafikkstyring, og at bussen kommer frem. Det skal bli mest attraktivt,
enklest og billigst å reise miljøvennlig, både på kryss og tvers og i utkantene.
❖ En gå- og sykkelvennlig kommune. Vi skal prioritere tiltak for myke trafikanter. Ja
til levende tettsteder, trygge skoleveier, bredere veiskuldre og ekspress-sykkelveier.
❖ Din nærnatur skal ikke ofres! En grønn kommune bygger ikke ned nærnatur,
strandsone og marka. Vi går til valg på en streng arealpolitikk og vil være pådriver at
Nye Asker blir en foregangskommune i bærekraftig kystforvaltning som bevarer og
gjenskaper rene og vakre fjorder med rik natur og dyreliv, lite støy og null utslipp.
❖ Barna først! En grønn kommune er en barnevennlig kommune. Vi skal ha flere
gågater, parker, hjertesoner rundt skolene og mindre reklame- og kroppspress.
Psykisk helse er en grønn fanesak. Alle barn skal ha gode barnehager, skoler,
frilufts- og kulturtilbud der de bor.
❖ Kortreiste arbeidsplasser! Vi vil fremme grønt næringsliv gjennom strenge
miljøkrav i offentlige innkjøp, for utbygging og bygg. Vi vil satse på virksomheter som
jobber med gjenbruk, deling, reparasjon og redesign. Det ligger stort potensiale for
verdiskaping og innovasjon i reiselivs- og næringsutvikling basert på lokale ressurser
som bygger på og forsterker tettstedenes identitet, historie og særpreg.
❖ Sola skinner på Asker! En grønn kommune satser på solenergi. Alle som har et tak
kan bli energiprodusenter. De Grønne vil ta i bruk alle egnede tak i Nye asker til
solenergi eller grønne tak. Alle nye kommunale bygg skal være i front på
bærekraftige løsninger, bruk av tre og selvforsyning med energi.

❖ En grønn kommune er en dyrevennlig kommune. Vi vil kjempe for god dyrevelferd
i og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr. De Grønne vil ha dyrepoliti og sikre
obligatorisk ID-merking av hunder og katter. Vi vil etablere flere hundeparker, legge
bedre til rette for sterilisering og kastrering av katter, og sørge for at alle dyr har et
verdig liv.
❖ Redd insekter og småkryp. Vi vil stoppe tap av artsmangfold, gjenskape vill natur
og verne om bie- og insektsbestandene. Vi har en nullvisjon for tap av biologisk
mangfold.
❖ Plast nei takk! En grønn kommune forsøpler ikke. Vi vil slutte med unødvendig
engangsplast, fase ut gummigranulat på kunstgressbaner og rydde opp i alle typer
plastforsøpling. Vi skal redusere forurensing fra oppmalte bildekk fra veiene og
bruken av plast i kommunale virksomheter.
❖ En ekte kunnskapsskole som bygger på kunnskap om hvordan barn lærer! Mer
praktiske og kunstneriske læring, mer lek, mindre testing og nok voksne som har tid
for barna, relasjoner og undervisning fremfor byråkratiet er grønn politikk. Vi vil ha
leksefri 1.-4. klasse
❖ En grønn kommune er en inkluderende kommune. Vi vil redusere forskjeller og
utenforskap i samfunnet og gi alle et verdig liv. Alle skal ha råd til et sted å bo, og De
Grønne vil prioritere utbygging av rimelige boliger, inkluderende lokalsamfunn og
fritidsaktiviteter for alle. Livsglede og god mat for eldre er en hjertesak.
❖ En ny visjon for E18 med mindre bompenger og økt livskvalitet. Vi sier nei til en
ny E18 med utvidet kapasitet for personbiler, men støtter lokk ved Asker sentrum,
sentrumsutvikling, støyskjerming, miljøtiltak og ekspressbuss- og sykkelfelt.

