FOR ET ENDA

GRØNNERE

TRONDHEIM

TRONDHEIM SOM GRØNN FRAMTIDSBY
Vårt mål er et medmenneskelig Trondheim som tar sin del av klima- og miljøutfordringene. Miljøpartiet De Grønne er i stor vekst, og vi har mange nye med på
laget som gløder for å gjøre en forskjell for byen vår.
Trondheim har med sin nærhet til NTNU og naturgitte muligheter alle forutsetninger for å bli en grønn foregangsby samtidig som man tar vare på den rike
kulturarven byen er tuftet på. Det handler om politisk vilje. Byen er i rask vekst, og
det krever at vi tør å prioritere matjord og viltkorridorer når nye områder skal
bygges ut. Vi vil gjøre det enklere for folk å leve, jobbe og reise klima- og
miljøvennlig. Derfor ønsker vi å fortsette utviklingen av sykkelveinettet og jobbe
for at bybane blir en del av et enda bedre kollektivtilbud. Vi vil fortsette den
parsellhager og bydelsverksteder.
en utfordring for mange. Dette er symptomer på ei samfunnsutvikling som krever
at vi tenker helhetlig om oppvekst og omsorg, bolig og forbruk, byutvikling, skole
de organiserte aktivitetene, og vi er opptatt av at trondheimsskolen bedre skal
kunne fange opp hvordan elevene har det. Det er en forutsetning for god læring.
Mye handler om tilhørighet og aksept. Derfor vil vi utvikle levende bydelssentra,
Vi vil ha en by med hjerterom for mennesker i nød, som tar ansvar for og bistår
de som trenger det.
Hilde Opoku, nasjonal talsperson MDG og førstekandidat til bystyret

KULTUR FOR LIVSKVALITET

Vi vil ha et mangfoldig og vitalt kulturliv med et godt tilbud til utøvere og brukere for
alle uttrykk og i alle aldre. Vi vil ha scenearenaer og lokaler for ulike kulturaktiviteter i
alle bydeler, integrert i fritidsklubber, skoler, helsesenter og bydelshus. Vi vil videreføre
den offensive satsningen på kunst i byrommet og galleriene, realisere den vedtatte

PRIORITER PSYKISK HELSE

Vi vil prioritere arbeidet med å bedre den psykiske helsen for våre barn og unge,
særlig gjennom å jobbe forebyggende. Vi vil gjøre det enklere å få til en helhetlig
tilnærming som inkluderer forebygging, behandling, rehabilitering og ettervern. Vi
ønsker å jobbe langsiktig med å endre samfunnstrekk som vi vet påvirker forventningspress og selvfølelse. Vi vil øke kunnskapen om mental helse i skolen, styrke skolehelsetprøveordning med livskunnskap i skolen, og opprette fagteam som kan jobbe ut fra
helheten i den enkeltes livssituasjon.

MAT FOR HELSE OG MILJØ

Vi vil ha fokus på sunn og kortreist mat som en kilde til bedre helse, miljø og klima,
sosial aktivitet og praktisk læring. Vi vil ha en innkjøpsordning som sikrer 50% økologisk mat i kommunens institusjoner og kantiner innen 2020. Vi vil redusere kjøttforbruket i alle kommunale institusjoner og kantiner. Vi ønsker å støtte etablering og drift
av matsentral og hindre at det kastes så mye mat i kommunen. Vi vil hindre nedbygskolehager og parsellhager.

BYUTVIKLING FOR ET GODT MILJØ

Vi vil at byutviklinga i Trondheim skal fremme trivsel, helse og miljø. Vi vil jobbe for å
piggdekkavgiften for å begrense svevestøv, og vi ønsker å gjøre Midtbyen eksosfri
innen 2020. Vi vil stanse planene om parkeringshus under Torvet. Vi ønsker å realisere
kunnskapen fra Brøset-prosjektet og bygge bydeler med lavt utslipp og verne det
unike miljøet på Svartlamoen.

Hilde Opoku, (47) 1. Kandidat
• Framtidsbyen må ha trivsel og miljø i fokus for byutviklinga med
blomsterkasse med grønnsaker.
• Vi må fortsette å bygge smartere og samtidig få ned investeringskostnadene.
• Vi trenger større variasjon på innholdet i eldreomsorgen og lærings
former i skolen - det handler om livskvalitet.

Mari Ese, (34) 2. Kandidat
• Mat er en verdifull ressurs det ikke må sløses med. Det vi spiser
påvirker helse, miljø og klima.
• Livskvalitet kan ikke kjøpes. En hverdag med mer ro og fokus på
nære verdier kan være en motvekt til dagens høye tempo og
forbruk.
• En romsligere norsk skole setter medmenneskelighet og egenutvikling foran testing.

Ola Lund Renolen (50), 3.Kandidat
• Bomiljøet langs Elgeseter gate og Innherredsveien må trygges, og
bryggerekka i Kjøpmannsgata revitaliseres.
• Vi må ha en mangfoldig kulturpolitikk med godt tilbud til utøvere og
publikum, bredt og smalt i Midtbyen og bydelene.
• Prisen på inngangsbilletten til boligmarkedet må senkes - både for
kjøp og leie - gjennom en offensiv boligpolitikk.

Vegard Bilsbak (30), 4. Kandidat
• Sterke lokale fellesskap må danne grunnlaget for utviklingen av et
bærekraftig samfunn.
• Grønne arbeidsplasser må gi rom for demokratisk medbestemmelse fra de ansatte.
• Frivillig utveksling av ting og tjenester, fundert på tillit, samarbeid
og sirkulasjon, kan supplere den formelle økonomien og bremse
forbruksvekst.
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