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Alternativet vil arbejde
for et Furesø,
hvor mennesker med
fysiske
og
psykiske
funktionsnedsættelser
har samme
Alternativets ambition er, til enhver tid at prioritere
natur, miljø,
muligheder
for
at
udleve
deres
drømme
og
ambitioner
klima og bæredygtighed allerhøjest på den politiske
dagsorsomSamtidig
andre mennesker.
den.
erkender vi selvfølgelig også, at et moderne
samfund ikke kan undgå i nogen grad at påvirke omgivelserne. Men vi bør altid tilstræbe, at påvirkningen er så begrænset, som det overhovedet er muligt. Vi vælger at sætte et højt
ambitionsniveau, og arbejde for at Furesø bliver intet mindre
end landets grønneste kommune.

Når det handler om miljøet, vælger vi at arbejde for at sætte
beskyttelsen over benyttelsen. Dette skal ske ved en mindsket
miljøbelastning, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, samt fremme af biologisk mangfoldighed.
Alternativet stiller et stort spørgsmålstegn ved, om det er
ønskeligt direkte at arbejde for en vækst i befolkningstallet
i kommunen. En vis vækst er nok uundgåelig, men vi står
allerede overfor udfordringer med dårlig transport til og fra
nybyggede og allerede planlagte boliger. Desuden vil skoler,
institutioner, plejehjem mm. have svært ved at følge med.
Hverken på den grønne, den sociale eller den økonomiske
bundlinje, er det nødvendigvis en god idé, at lade kommunens
indbyggertal stige mere, end hvad der er absolut uundgåeligt.
Furesø er beriget med skove og søer med god naturkvalitet
og ligger som kommune på 5. pladsen i „Naturkapitalindeks“.
Men vi skal forbedre biodiversiteten ved at skabe mere sammenhæng mellem naturområderne og mere vild og mangfoldig natur på de resterende arealer - også i byområderne.
Kommunen bør gå foran på egne bortforpagtede landbrugsarealer, kræve økologisk drift og gennemføre initiativer
som fremmer biodiversiteten, f.eks. med flere vilde hegn og
markskel. På privatejede arealer bør der motiveres til økologisk drift. Kommunen bør på længere sigt være 100% fri for
sprøjtede arealer. Derved kan også vores fremtidige drikkevand sikres bedst muligt. Desuden giver det god mening også
at fremme afsætningen af lokalt producerede produkter.
Der skal gøres mere for, at borgerne i Furesø forstår vigtigheden af cirkulær økonomi. Hvad kan den enkelte borger ændre
i dagligdagen? Det er faktisk let at gøre noget selv: mindske
madspild, udskifte plastposer med mere bæredygtige alternativer, sortere sit affald mm. Derfor skal kommunen have langt
mere aktivt og inddragende fokus på den grønne omstilling.
Både kommunen selv, borgere, organisationer og virksomheder skal være med.
Alternativet påskønner det siddende byråds beslutning om
at sætte ekstra fokus på FNs verdensmål nummer 13 i kommunen, som handler om klimaindsatsen. Der er dog adskillige andre „grønne“ verdensmål, som også kalder på ekstra
opmærksomhed, og som vi håber, vi kan få lov til at være med
til at få sat fokus på i næste byrådsperiode.

