Klimatet kan
inte vänta.

Koldioxidneutralt Hallstahammar!
Miljöpartiet vill starta ett
arbete där kommunen hjälper
boende i Hallstahammar att
minska sina koldioxidutsläpp
till en hållbar nivå.
Miljöproblemen är allvarliga.
Ett av de största problemen är
klimatförändringen som drivs
av framförallt våra koldioxidutsläpp. Vi som bor i Hallstahammar orsakar utsläpp per
invånare som ligger långt över
de hållbara nivåerna.
Det är lätt att minska våra utsläpp för oss som bor i Hallstahammar genom att ändra våra
inköp, aktieplaceringar och
genom att resa kollektivt.
Tycker man att man är beroende
av bilen så finns det förmånlig
teknik för att minimera utsläppen, ofta räcker det bara
att tanka biodiesel eller etanol.
Det som behövs är en vilja att
hänga med på resan till hållbarare livsstil.

Miljöpartiet de gröna vill:
• Gå över till förnybara transportsätt där resorna genomförs
främst med gång, cykel eller
kollektivtrafik. Prioritera dessa transportsätt vid ombyggnationer

• Underlätta övergången till
miljövänliga bränslen genom
att hjälpa till vid etablering
av biogasmack, vätgasmack,
biodieselmack och laddstolpar
för allmänheten
• Använda förnybar energi för
bilresor som ändå behövs.
Premiera övergång till och
användandet av förnybar
energi
• Bygga ut gång- och cykelvägarna inom och mellan
kommunens tätorter
• Basera fjärrvärme på förnyelsebara bränslen och inte
på avfall från utlandet

• Utveckla kollektivtrafiken bl.a.
genom tågavgångar varje halvtimme och buss varje kvart
under högtrafik. Underlätta att
nå olika resmål i Västerås
• Bygga en kombinerad tåg- och
busstation med öppet väntrum
i Hallstahammar
• Utöka öppettiderna för väntrummet i Kolbäck

• Stimulera och utveckla det
kollektiva resandet, bl.a.
genom mjuka åtgärder som
• Undersöka möjligheterna för
avgiftsfri provmånad på buss
vindkraftsetableringar och
och genom bl.a. digital lösning
bygga kommunägda vindkraftför att främja samåkning
verk

• Anställa transportrådgivare
för att kunna uppmuntra fler
att se cykel, buss och tåg som
ett bra alternativ och för att nå
mer av de samhällsekonomiska
vinster som kollektivtrafik och • Premiera bygglovsansökningar
cyklism innebär
för noll- eller plusenergihus

Klimatet kan inte vänta.

och för hus där den sökande
har eller kommer att installera
solceller. Kommunen ska hjälpa
till att få till installationer på
privata hus

