TENK NYTT – STEM GRØNT!

Program 2015- 2019

1

TENK NYTT – STEM GRØNT!

INNHOLD
Innledning ............................................................................................................................................... 3
Miljø og byutvikling................................................................................................................................. 4
transport.............................................................................................................................................. 5
Natur og grøntområder ...................................................................................................................... 5
Helse og sosial ......................................................................................................................................... 6
Eldreomsorg ........................................................................................................................................ 6
Psykisk helse, rus-, og sosialpolitikk .................................................................................................. 7
Asyl- og Flyktningpolitikk ................................................................................................................... 7
Oppvekst og Skole .................................................................................................................................. 8
Politisk styring og demokratiutvikling ................................................................................................... 9
Skatter og avgifter .............................................................................................................................. 9
Innkjøp................................................................................................................................................. 9
Kommunal eiendom: ........................................................................................................................ 10
Næringspolitikk................................................................................................................................. 10
Dyrevern og dyrevelferd ....................................................................................................................... 11
Folkehelse, omsorg og livskvalitet ....................................................................................................... 11
Kultur ..................................................................................................................................................... 12
Idrett og fysisk aktivitet ........................................................................................................................ 13

2

TENK NYTT – STEM GRØNT!

INNLEDNING

All politikk er lokalpolitikk. For å kunne møte de store utfordringene vi står overfor er det
helt avgjørende at kommunene etablerer gode leveregler for hva som er bærekraftig og
fremtidsrettet politikk. Miljøpartiet i Ålesund går til lokalvalg for første gang – og skaper
dermed historie. Vi ønsker å bidra til å skape en god historie med en lykkelig slutt, et
eventyr med fotfeste i virkeligheten. Det er vel få andre politiske parti som har bedre
ryggdekning fra forskere og vitenskap enn Miljøpartiet De Grønne. Legger du på en god
porsjon sunn fornuft, en genuin interesse og glede for og med naturen vi omgir oss med, så
har du kjernen i hva De Grønne står for; ubetinget kjærlighet til naturen, dyrene og våre
medmennesker. En god nok grunn i seg selv til å være et godt alternativ for deg.
I dette programmet tar vi utgangspunkt i blant annet klimatvettreglene, utarbeidet av
klimavalgalliansen. Vi har også forsøkt å utarbeide et program som er så godt tilpasset de
lokale utfordringene som overhodet mulig.
Kommunene er grunnleggende klimaaktører. Vi kjøper tjenester og varer for flere milliarder
kroner hvert år i Norge. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter,
byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn, kan
kommunene utgjøre en enorm grønn kraft. Vi ønsker blant annet å stille strengere miljøkrav
til leverandører, og gjennom strenge krav motivere til å utvikle ny teknologi og nye
bærekraftige løsninger.
Mange av de tiltakene vi foreslår i vårt program vil ikke bare være bra for livskvaliteten til
meg og deg og våre etterkommere, men det er også grunn til å tro at med en grønn politikk
vil vi oppleve en bærekraftig økonomiutvikling på sikt. Forslagene i programmet tar sikte
på å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, sørge for bedre tjenester til
innbyggerne, og skape levende, attraktive byer og bygder.

DE GRØNNES VISJON FOR ÅLESUND KOMMUNE:
VÅR HOVEDVISJON ER Å TA VARE PÅ MILJØET OG SKAPE ET BÆREKRAFTIG
LOKALMILJØ, OG LEVENDE OG GRØNT BYMILJØ.
VI ØNSKER Å GI INNBYGGERNE ØKT LIVSKVALITET I ALLE LIVETS FASER.
VI ØNSKER OSS ET MEDMENNESKELIG OG INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN, OG VIL
GI VIDERE ET LEVELIG OG VERDIFULLT LIVSGRUNNLAG TIL NESTE GENERASJON.
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MILJØ OG BYUTVIKLING
MDG vil arbeide for at Ålesund skal være en by med trivsel og mangfold.
MDG Ålesund sine overordnede punkt. Vi vil:













ha en by som ønsker mennesker av ulik bakgrunn og etnisitet velkommen
ha en byutvikling som skjer etter planer som tar hensyn til miljøet og at
innbyggere gis mulighet til bred medvirkning
at Ålesund kommune skal basere seg på en bærekraftig kommunal økonomi
uten unødvendig byråkrati. Et levende demokrati er en av grunnpilarene i
grønn politikk – vi vil ha med folket i viktige beslutninger.
ha en by der beslutninger tas i åpne fora etter grundig og samvittighetsfull
behandling
ha en by der alle behandles som likeverdige
gjøre byen mer attraktiv for begge kjønn, og jobbe for økt likestilling.
Ålesundregionen er i dag svært mannsdominert.
ha en by der det tilrettelegges for lett tilgjengelige friluftsområder - og at
villmark, naturreservat og friluftsområder vernes bedre enn i dag.
være pådriver for kunnskapsutvikling i kommunen og for innbyggere
gjennom å arrangere åpne temamøter og seminar i samarbeid med andre
at Ålesund kommune skal arbeide aktivt for å sikre mangfoldet av arter i
kommunen og særlig beskytte rødlistede arter.
sikre bedre vern av matjord og kartlegge viktige naturområder bedre
sikre at det blir lettere å gjenbruke og reparere eiendeler







reguleringsplan. Fjernvarmenettet bør utnyttes fullt ut. Tilleggsvarme kan
hentes via varmepumper fra fjordvannet og berggrunnen.
være pådriver for å utvikle urbane parsellhager hvor innbyggere kan gå
sammen å dyrke og høste frukt og grønt
Jobbe for bedre samarbeid og helhet mellom kommunene og i regionen
Jobbe for å styrke og utvikle kulturtilbud i kommunen

Kjernesak miljø: Det er godt kjent at fjordene rundt Ålesund er sterkt forurenset.
Deler av fjordene, som for eksempel Aspevågen er blant de mest forurensede fjorder
i Norge, med stor fare for både helse og miljø. Ålesund kommune må kreve at staten
går inn med midler til en snarlig opprydding av forurensninger i strandsona og i
bunnsedimenta. Kommunen må ta ansvar for opprydding i kommunale
avfallsdeponier i strandsona.
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TRANSPORT
MDG Ålesund går inn for at Ålesund skal ha et miljøeffektivt transportsystem - hvor
mennesker og varer kan transporteres med minimale klimautslipp.
MDG Ålesund vil:


















satse på en mer helhetlig byplanlegging der boliger, transport, skole og
arbeid sees i sammenheng
utrede mulighet for EL-bybåt mellom Hessa og rutebilstasjonen for å
stimulere til økt kollektivtransport og avlaste privatbilisme i sentrum
gå i mot at det skal bygges en fire-felts veg inn til Ålesund sentrum vegplaner som i hovedsak er basert på en foreldet tankegang. Det bør heller
satses på effektiv kollektivtransport.
Prioritere utbygging av gang- og sykkelveier, og trygge skoleveier
prioritere snømåking av gang og sykkelveier høyere enn i dag.
ha gode bomiljøer i gang og sykkelavstand fra jobb og fritid
Strengere miljøkrav til buss og drosje. Alle busser bør på sikt driftes på
fornybar energi.
at Ålesund komme skal være en pådriver for å planlegge en bybane.
ha bedre sykkelparkering, særlig i nærheten av offentlig transport.
Sykkelparkeringen bør også være under tak.
arbeide for å få senket prisene på offentlig transport, og øke hyppighet på
ekspressbusser.
innføre drivstoffavgift i stedet for bompengeavgift rundt byen.
redusere veisalting
innføre flere ladestasjoner for elbiler.
skifte ut kommunens bilpark slik at den baseres på elektrisitet eller annet
miljøvennlig drivstoff (søke statlig støtteordninger).
forlenge gratis elbilparkering.
at kommunen skal legge til rette for at det bygges et tilstrekkelig antall
ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass
NATUR OG GRØNTOMRÅDER

I dag er tre av fire verdifulle naturområder i Norge ennå ikke kartlagt. Tap av biologisk
mangfold utgjør en trussel mot livsgrunnlaget vårt - naturen. Vi trenger kunnskap om hvor
vi finner truet og verdifull natur i kommunen slik at vi kan ta vare på den. God
forhåndskunnskap om naturen vil også gi mer effektive planprosesser, og redusere
kostnader og virke konfliktdempende i utbyggingssaker.
MDG Ålesund vil



ha kunnskapsløft for natur i kommunen gjennom opptrapping av kartlegging
av verdifulle naturområder
styrke bevaring og tilrettelegging av friluftsområder og grønne lunger.
5

TENK NYTT – STEM GRØNT!









verne matjord i større grad enn vi gjør i dag
sikre et grønt belte rundt hele byen – spesielt for Tueneset/ Sukkertoppen,
Aksla og Emblemsfjellet.
videreutvikle et nettverk av turstier. Fullføre turstien fra Bogneset til Ålesund
sentrum, og videre til Spjelkavika.
ha gratis treningsapparater i parkområder og ellers i lokalmiljøet.
arbeide for å få renset bunnområder for gift i fjorden rundt Ålesund.
beskytte strandområder og forhindre privatisering av strandsonen.
bedre samarbeidet med Ålesund og omegn friluftsråd og Ålesund Sunnmøre
turistforening

HELSE OG SOSIAL
ELDREOMSORG
MDG Ålesund vil:












overordnet arbeide for at alle eldre skal ha god livskvalitet.
ha fokus på ”L
” Å sund basert på frivillighet og etter
nasjonale retningslinjer. Fokus på mer fellesskap, respekt og samhold blant
eldre og unge
tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter for eldre gjennom å blant annet
øke status og oppmerksomhet til frivilligsentralen
styrke grunnbemanning og ansette miljøterapeuter og aktivitører der
behovene er størst.
legge til rette for musikk og mer kontakt med dyr i eldreomsorgen.
styrke kommunal hjemmehjelpstjeneste på bekostning av private aktører.
at det bygges ut flere sykehjemspl
.
at boliger egnet for eldre bør plasseres nær offentlig og privat servicetilbud.
at det skal være et mål å bygge eldreboliger med en ikke for høy husleie, slik
at folk har penger til annet nødvendig livsopphold og ikke blir avhengig av
maksimalt botilskudd.
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PSYKISK HELSE, RUS-, OG SOSIALPOLITIKK
MDG Ålesund vil:
















hjelpe sosialhjelpsmottakere med ulike problemstillinger til å få en
meningsfull samfunnsjobb og støtte pågående og fremtidig arbeid med
dette.
arbeide for at kommunen kjøper og bygger flere boliger, for å tilby flere
kommunale boliger og redusere prispresset.
øke støtten til alle ildsjeler og organisasjoner som arbeider med og for
vanskeligstilte – gjennom samarbeid, bedre formidling av tilbud gjennom
kommunale portaler og økonomisk tilskudd.
at Skansen Aktivitet må bestå og styrkes – S.A. er et samlingspunkt for alle i
vanskeligstilte livssituasjoner. S.A. bidrar til økt livskvalitet og meningsfull
aktivitet for de som i perioder har behov for det.
videreføre MAX-prosjektet – et tilbud om aktivitet og arbeid for uføre.
arbeide for en mer helhetlig helsepolitikk der psykisk helse, rusavhengighet,
kultur og sosialpolitikk sees i sammenheng .
bidra til å redusere tabu rundt psykiske helseproblemer og rusavhengighet.
bidra til bedre samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester.
opprettholde og videreutvikle alle gratistilbud- og lavterskeltilbud:
Biblioteket må bestå både i Spjelkavik og Ålesund sentrum og styrkes
gjennom statlige tilskudd.
At kultur og kunnskap skal være tilgjengelig for fattig og rik, syk og frisk. Vi
vil være pådriver for gratis kulturtilbud.
øke fokus på forebyggende psykisk helsearbeid.
ASYL- OG FLYKTNINGPOLITIKK

MDG Ålesund vil:








så langt det lar seg gjøre ta imot flere flyktninger enn i dag og i tverrpolitisk
samarbeid sammen med frivilligheten finne gode løsninger for hvordan vi kan
organisere dette på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
bedre tilbudet til flyktninger som har flyktet fra krig og vold med bedre
traumebehandlingstilbud. Tettere samarbeid mellom førstelinje og
spesialisthelsetjeneste, herunder distriktpsykiatriske senter og psykiatriske
poliklinikker.
organisere lokal dugnad for å hjelpe syriske flyktninger (samarbeidsmøter
mellom politiske partier, befolkning og hjelpeorganisasjoner)
ha åpne folkemøter der vi stimulerer innvandrere til å delta på en bedre måte
enn i dag
ha tettere samarbeid mellom asylmottak, virksomhet flyktning, frivillige
organisasjoner, samt kommunale og statlige tjenester som er relevante.
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øke kunnskapsnivået i befolkningen om behovet for flyktninghjelp i verden

I overkant av 51 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, på bakgrunn av krig og
konflikter i hjemlandene sine. Akkurat nå er vi vitne til en av vår tids aller verste humanitære
katastrofer i verden; krigen i Syria. 16 millioner mennesker er berørt av konflikten, ca. 12.
millioner er tvunget til å flykte. Norge har bidratt med ca. 500 millioner kroner i støtte til
hjelpearbeid og tatt i mot drøye 3000 flyktninger siden konflikten utartet seg. Det er bra.
Men er det nok? Vi er Europas rikeste land. 500 millioner kroner tilsvarer 1/5 av
Hardangerbrua. Vi kan bidra med mer – både nasjonalt og lokalt. Vi trenger en nasjonal og
lokal dugnad for å hjelpe flyktningene fra Syria og omegn og MDG Ålesund vil åpne opp for
at vi tar vårt ansvar i denne dugnaden og tar i mot flere som har behov for beskyttelse og
hjelp.

OPPVEKST OG SKOLE
MDG Ålesund går inn for at barnehagene skal ha tilbud fra både offentlige og private.
Ålesund har gode skoler med mange dyktige fagfolk, men flere av skolebyggene er i elendig
forfatning. Det må legges til rette for at skolebyggene jevnlig holdes ved like og
oppgraderes. Det er stort behov for sosialarbeiderkompetanse i grunnskolen. Dagens
samfunnsutvikling krever en annen type kompetanse i skolen som kan supplere lærerrollen.
MDG Ålesund vil:















ansette flere helsesøstre i skolehelsetjenesten og gjøre helsesøstertjenesten mer
tilgjengelig.
arbeide for bedre samarbeid mellom barnevern, psykisk helsetjeneste og skole. Et
integrert skolevesen.
sikre alle elever tilgang til rådgiver med rett kompetanse
bevare skogsområder ved barnehager og skoler. Uteområdene i barnehagene skal
oppmuntre til aktivitet.
hindre at private tar ut store økonomiske gevinster på barnehagedrift.
at barnehagene skal holde høy kvalitet, med små barnegrupper og riktig utdannet
personell.
styrke kildesortering og lignende konkret miljøarbeid for barn.
styrke arealnormen (plassbegrensninger i barnehage, noe som henger sammen med
kvalitet).
gi alle skolene tilgang til en skolehage (dyrking og høsting av mat).
ha økt kontakt med lokalt næringsliv som ressurs i skolen.
gi flere lærere mulighet for støtte til videre utdanning, og sørge for bedre
planlegging av gjennomføring .
styrke tilskudd til norskopplæring for nyankomne flyktninger og innvandrere.
optimalisere digitaliseringen i skolen for bedre individuell tilpasning og medvirkning,
og redusere papirbruk
gjøre undervisningen mer praktisk og mer lik et variert arbeidsliv.
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sørge for gode vaktmestertjenester ved offentlige bygg for bedre vedlikehold – og
invitere til flere dugnader.
ruste opp skolebygg der læringsmiljøet blir påvirket av for dårlige fasiliteter

POLITISK STYRING OG DEMOKRATIUTVIKLING
MDG Ålesund vil:








bruke lokale folkeavstemninger i prinsipielt viktige saker.
legge større vekt på arbeidet i bydelsutvalgene.
at spørsmål om sammenslåing av kommuner skal avgjøres lokalt.
senke stemmerettsalderen til 16 år.
styrke ungdommers demokratiske innflytelse i saker som angår dem, gjennom blant
annet økt representasjon.
gi eldrerådet og ungdomsutvalg fast taletid i bystyret.
gi økt støtte til frivillige organisasjoner gjennom bedre promotering og samarbeid.

SKATTER OG AVGIFTER
MDG Ålesund vil:







innføre gradert renovasjonsgebyr etter mengde restavfall.
arbeide for at ÅRIM skal innføre innsamling av matavfall (kompost) som et
ekstratilbud til kommunal renovasjon.
ha eiendomsskatt for boliger, med sosialt bunnfradrag.
ha lokal drivstoffavgift i stedet for bomring.
differensiere havneavgifter etter forurensing.
stimulere til aktive miljøvalg i hverdagen gjennom reduserte avgifter på
miljøvennlige produkter og tjenester
INNKJØP

. Driften i Ålesund
kommune har ikke vært bærekraftig. Det kommunale byråkratiet bør gjennomgås med
sikte på reduserte utgifter i de kommende åra. Man kan få til mye på flere områder uten at
det nødvendigvis trenger å koste mye penger. Likevel er det store behov for
fremtidsrettede investeringer i kommunen som krever økonomiske tilskudd fra sentralt og
godt samarbeid med næringslivet.
en mer bærekrafti
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uten
øremerkede midler fra sentralt hold
nyinvesteringer pga.
, spesielt gjelder dette skoler og eldreinstitusjoner i
kommunen. Det er viktig at kommunen søker om statlig støtte når det gjelder nødvendige
investeringer relatert til sentrale miljøtiltak, og arbeider for å investere i miljøprosjekter
som vil lønne seg på lang sikt.
MDG Ålesund vil:






øke andelen økologisk, fairtrade og svanemerkede innkjøp.
at kommunale foretak kun skal kjøpe inn el-kjøretøy eller biler med hybriddrift.
prioritere kollektivtransport til kommunale reiser.
øke andelen videokonferanser i stedet for flyreiser.
kartlegge større kommunale investeringer og vurdere hvordan disse kan
gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt. Prioritere nyinvesteringer som vil lønne
seg på lang sikt i et samfunnsøkonomisk perspektiv (Eksempel er: sykkelveier,
bybane, smartere kommunale innkjøp, bedre utnyttelse av avfall etc.)
KOMMUNAL EIENDOM:

MDG Ålesund vil:





unngå konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.
avvise salg av kommunale eiendommer og selskaper.
gå inn for bevaring av byens historiske bygninger og arkitektoniske miljø som er
tilpasset eksisterende bebyggelse.
at nye kommunale bygninger skal bygges energieffektivt og påvirke miljøet rundt i
minst mulig grad. Ålesund har mange eldre kommunale bygg hvor gevinsten kan
være stor med bedre energieffektivisering.
NÆRINGSPOLITIKK

MDG Ålesund vil:







at kommunen skal legge til rette for å redusere arbeidstiden hos de yrkesgruppene
som trenger det.
erstatte ufrivillig deltid i kommunal sektor med tilbud om heltid.
etterstrebe mangfold ved ansettelser.
legge bedre til rette for funksjonshemmede i kommunal sektor.
opprette byttetorg i sentrum (Vi har mye utstyr – hvorfor kjøpe nytt når vi kan bytte
eller gi bort?).
fremme støtteordninger for økologisk mat og lokale markeder.
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at kommunen skal skape en bærekraftig utvikling, derfor må alle plan, areal- og
miljøsaker i kommunen samles i en egen sektor.
Legge til rette for etablering av gründevirksomhet og samarbeid med grundere som
vil arbeide for gode miljøtiltak, folkehelse og/eller bærekraftig industri
arbeide for en bærekraftig maritim næring og legge til rette for grønn innovasjon

I Ålesund og regionen vår har vi lang tradisjon for gode næringsmiljø og har opparbeidet
mye kompetanse. Norsk maritim næring ligger i front internasjonalt når det gjelder
teknologiutvikling. I en tid hvor verftindustrien opplever fallende etterspørsel fra olje- og
gassindustrien, er det spesielt viktig å legge til rette for at kompetanse og arbeidsressurser
benyttes til andre formål. En helhetlig maritim satsing omfatter tiltak for å fremme
miljøvennlig sjøfart og på sikt nullutslippsfartøy i transportsystemet, samt finne virkemidler
som støtter opp under teknologiutvikling og kommersialisering av nullutslippsteknologien.

DYREVERN OG DYREVELFERD
MDG Ålesund ønsker å rette større fokus mot dyrevern og dyrevelferd. Vår formålsparagraf
stadfester ikke bare at vi skal arbeide for et samfunn med solidaritet til andre mennesker,
men også dyr. Frivillige organisasjoner gjør i dag et betydelig arbeid på dette området, men
de trenger mer støtte fra det offentlige enn i dag for å kunne dekke behovet.
MDG Ålesund vil:





legge til rette for økt kunnskap i lokalbefolkningen om behovet for dyrevern og
dyrevelferd gjennom åpne arrangementer/ seminar/ nettportaler
beskytte truede arter på en bedre måte enn i dag (som nevnt innledningsvis).
Etablere bedre samarbeid mellom kommune og dyrevernorganisasjoner.
Øke kunnskapsnivået til befolkningen om verdien av artsmangfold gjennom økt
fokus på dette i aktuelle portaler (temamøter, nettportal, sosiale medier).

FOLKEHELSE, OMSORG OG LIVSKVALITET
MDG Ålesund vil ha vårt hovedfokus på å bygge helse, men vil heller ikke nedprioritere vårt
forpliktede ansvar til å behandle sykdom gjennom gode kommunale helse- og
omsorgstilbud. Vi er opptatt av at alle de politiske områdene som er nevnt henger sammen
med folkehelse, graden av omsorg og oppmerksomhet vi har å gi til vanskeligstilte og
hjelpetrengende, og siste men ikke minst, opplevelsen av livskvalitet til den enkelte over
tid. For å bygge helse må vi i enda større grad ta sikte på forebygging av skader og sykdom
vi pådrar oss gjennom dagens livsstil. Ofte er dette resultatet av hvordan samfunnet er
strukturert og hva vi blir stimulert til i hverdagen. Vår grønne tilnærming skal gjøre det
enklere og billigere å leve mer fysisk aktivt, minske bilkjøring og luftforurensing, og gjøre
tilgangen på sunn og økologisk mat lettere.
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Noen grønne tips og forslag:









Vi ønsker å invitere folk til å diskutere hva livskvalitet er for dem, og utarbeide
handlingsplaner ut fra innspillene.
Trygg skolevei for gang og sykkel gjennom å prioritere utbedring av gang- og
sykkelnett
Enkel tilgjengelighet til stier og løyper i nærområdet og mer dugnad i friluft
Organisere utflukter med guide for innvandrere og andre som kanskje ikke er så
kjent med friluftsmulighetene i Ålesund og omegn
Kommunal dugnadskalender for rydding av strender, vedlikehold osv. Mål om
lavterskel møteplass og sosialisering
Gratis utlån av treningsutstyr, ski, sykler og lignende for barn og voksne i samarbeid
med frivillige organisasjoner og andre. Tettere samarbeid med friluftsrådet for
Ålesund og omegn, og Ålesund og Sunnmøre turistforening.
Legge til rette for oppretting og sambruk av kjøkkenhager og parsellhager.

KULTUR

kulturuttrykk. Vi ønsker å sette mangfold i fokus og fremme verdien av ulikhet – men
arbeide for at vi kan enes om felles verdier knyttet til å ta vare på natur- og miljø. Det er
behov for et livssynsnøytralt lokale hvor en
,
konfirmasjon og begravelser eller andre viktige markeringer/ritual i livet.
MDG Ålesund vil:







arbeide for å knytte kultur og livskvalitet tettere sammen.
bedre tilgjengeligheten og kunst- og kulturtilbudene i Ålesund gjennom bedre
promotering av arrangement og etablerte kulturtilbud.
at kommunen skal samarbeide aktivt med promotører som ”B
”.
arbeide for et større utvalg av kulturelle gratisarrangement/lavprisarrangement.
arbeide for flere kulturelle møteplasser.
bedre samarbeid mellom kommune og kulturtilbud; økt tilgjengelighet til bystyret
for kulturarbeidere i byen og regionen.
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TENK NYTT – STEM GRØNT!

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Å
fremtiden
prosjekt.

i

MDG vil:





Etablere flere ”
”
atis treningstilbud (Sette opp treningsvegger på
dugnad og stativ hvor voksne også kan leke og trene på lav terskel)
Sørge for gode gang- og sykkelveier som stimulerer til bruk og aktivitet.
Utvikle urbane parsell- og kolonihager som stimulerer til aktivitet og samvær.
Arbeide for et mer mangfoldig idrettsliv.
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