
Miljö och klimat
Om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen til l 1,5-2 grader så

behöver våra utsläpp av koldioxid reduceras kraftigt til l 2030-2040. I

kommunens kl imatarbete behöver därför fokus vara på de områden som

genererar de största utsläppen, nämligen transporter, bostäder och
livsmedel .

Transporter
Vi vil l satsa på gång- och cykelvägar, med fokus på att barn och
unga ska kunna ta sig säkert til l skola och fritidsaktiviteter. För att fler ska väl ja
gång och cykel så vil l vi sätta belysning på cykelvägen mellan Grängesberg och

Ludvika, samt driva på för att Trafikverket prioriterar belysning på cykelvägen

mellan Nyhammar och Grangärde.

Bilen är ett fortsatt viktigt färdmedel för många i Ludvika kommun. För att

underlätta övergången til l fossilfria fordon så behöver laddinfrastruktur för
elbilar byggas ut i hela kommunen . Vi vil l också jobba för att få tätare
turer inom kollektivtrafiken och införa avgiftsfri kol lektivtrafik för pensionärer

under lågtrafik samt för skolungdomar dygnet runt.

Genom att stäl la ökade miljökrav vid kommunala upphandlingar, til l
exempel krav på fossilfria transporter, så kan kommunen bidra til l att även andra

aktörer kan påskynda omstäl lningen.

Energi
Vi vil l att den el kommunen köper in ska vara miljömärkt, och att de
kommunala bolagen ska producera, köpa och säl ja en ökad andel mil jövänl ig el .

Vi vil l också fortsätta satsningen på solenergi vid kommunens lokaler.

Livsmedel
Vi vil l öka andelen ekologisk mat i kommunens kök, och vi vil l att kommunen ska

väl ja mat efter säsong och köper närodlat. Kommunen ska också sträva efter
att väl ja l ivsmedel som har lägre kl imatpåverkan. Vi tror också att man kan

minska matsvinnet i skolan.

Miljö och natur
Vi vil l införa inpasseringssystem på Björnhyttan som gör att man kan
slänga sitt avfal l när det passar en själv, så kal lat ”grönt kort”. Det kan vara ett

verktyg för att minska mängden dumpat avfal l i naturen.

Vi vil l att de kommunala betesdjuren ska fortsätta sina miljövårdande
insatser runt om i kommunen. Betande djur bidrar til l ökad biologisk mångfald
och är ett naturl igt sätt att hål la markerna öppna.




