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Hvordan vi 
forholder oss til 
bærekraft og 
klimakrisen

Samtalene rundt klima og miljø går ofte i hva hver 
enkelt kan gjøre, og det er for så vidt greit det. Alle har 
jo som privatpersoner et ansvar til å ta miljøvennlige 
valg i hverdagen, men vi føler at når det nesten kun 
snakkes om hvilken transport man skal bruke, og hva 
man skal spise til middag, er det noen som vil 
distrahere fra hvor det virkelige ansvaret ligger. 

For de store utslippene, med de store konsekvensene, 
de er det kun myndighetene og mega-selskapene som 
kan gjøre noe med. Det er de folkevalgtes ansvar å 
legge frem restriksjoner og retningslinjer, slik at 
for-profitt selskaper og industri ikke lenger tillates å 
misbruke ressursene våre og rasere kloden, med lite 
hensyn til fremtidige generasjoner. Vi må sette 
mennesker fremfor profitt, og det vil ikke selskaper 
gjøre selv. Myndighetene er nødt til å ta ansvar. 
Hensyn til bærekraft og klimakrisen må være 
prioritering nr.1 i alt vi gjør. Vi har rett og slett ikke råd 
til noe annet. 



By for alle
● Sårbare grupper skal føle seg ivaretatt og 

sett i Trondheim
● Hva kjennetegner et godt byrom for barn 

og unge?
○ Fine uterom, møteplasser, steder å 

drive aktivitet
○ Dette skal gjelde året rundt, omdann 

uteområdene i løpet av året!
● Barnefamilier flytter ut av sentrum

○ To valg for å imøtekomme dette
● Transport

○ Det er naturlig å gå for det letteste 
valget. Gjør alternativ transport 
enklere og mer attraktivt enn å kjøre.

● Innbyggermedvirkning
○ Få med barn og unge i prosessen!



Effektiv 
informering og 
medvirkning

● Sosiale medier og lokale aviser
○ Facebook, Snapchat, Instagram
○ Adresseavisen

● Offentlige folkemøter
○ Konferanser om byutvikling

● Høyere valgdeltagelse i kommunevalg
○ Folk må få delta mer

● Bedre lokalmiljø
○ Eierskap over lokalmiljø
○ Større engasjement
○ Inkludering og kunnskap

● Samarbeid og solidaritet
○ Workshops
○ Interaktive digitale platformer

● Barn og unges rolle
○ Elevers rolle
○ Bedre til å nå unge
○ Fremtidens generasjon



Fremtidsrettet 
transport 

● Sykkel

Bedre sykkelveier, distrikt til sentrum, trygghet

● Buss

 Miljøvennlig, velstand, effektivitet og 
utbredelse

● El-sparkesykkel

Parkering,effektiv og  miljøvenling



Estetikk og trivsel ● Oppfatningen av byen
○ Fin, stygg, kjedelig, etc.
○ Viktig å vite hva folk synes

● Hva skal hvor?
○ Lekeplasser i nærhet av 

barnefamilier
○ Prioritering av hva som passer inn i 

miljøet
● Utseende

○ Trær, planter, og benker bør være et 
stort fokus

● Sikkerhet
○ God belysning er veldig viktig
○ Åpne områder som føles trygg



Bevaring av natur 
og dyrka mark

● Ta vare på dyrka marka rundt oss 
når byen er i utvikling. 

● Reduser utbyggingen av dyrka mark.
● Minimalisere konsekvenser av veier 

plassert rett ved jorder eller andre 
naturområder.  

● I vare ta myrene i Trondheim.
● Redusere forurensning av 

naturområder. Spesielt plastikk og 
annen søppel forurensning. 


