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Frågor från Naturskyddsföreningen 
- betänkande från F! - 

 

 

1. Vad betyder hållbarhet för ert parti? Hur kommer ni att konkret arbete med 
hållbarhet framöver? 
 
Hållbarhet är ett begrepp som kräver genomgripande samhällsförändring. För 
feministiskt initiativ kräver det ett helhetsgrepp avseende ekonomiska, sociala och 
biologiska förutsättningar för möjligheten till ett gott liv för alla medborgare. För oss 
handlar det i allt väsentligt om jämlikhet och jämställdhet, där ingen människa ska 
ges förmåner på någon annans bekostnad, lika lite som människan kan ge sig själv 
en välfärd genom överexploatering av naturen och framtida generationers 
livsförutsättningar. 
 
Den snabba utrotningen av djurarter och eskalerande växthuseffekt är två kriser 
framkallade av människan. Tiden vi har till förfogande för att komma till rätta med 
dessa massiva utmaningar på global nivå är förskräckande kort. Detta kräver 
beslutsamt politiskt agerande på alla nivåer - även vår nivå. 
 
Feministiskt initiativ i Nora har en öppen hållning kring politiska reformer och vill 
vara lyssnande för att kunna stödja goda politiska ideer och förslag som inte är våra 
egna. Hållbarhet är en av de frågor som diskuterats mest i partiet och några förslag 
som diskuterats är möjligheten att skapa en hållbarhetspost som en egen del av 
budget och för att skapa ekonomiskt utrymme för detta höja den kommunala 
inkomstskatten. Vi uppskattar kommunens beslut att tillsätta en klimatstrateg, men vi 
vill göra detta till en heltidstjänst. Vi diskuterar sätt att  minimera kommunens 
koldioxidutsläppande transporter, kanske genom flygstopp och cykelförflyttning inom 
Nora stad för vissa av kommunens anställda, ny byggpolicy som gynnar 
träbyggnation, att arbeta mot ett helvegetariskt offentligt kök, utreda och sjösätta 
lokal klimatvänlig elproduktion m.m.     
 
Vi tror att kreativa, normbrytande och nya ideer behövs för att vara vägledande i 
omställningen. Vi diskuterar därför möjligheten att skapa en öppen grupp med 
kreativa människor med vitt skilda bakgrunder och utan förvaltningens lag- och 
budgetmässiga begränsningar med syfte att leverera visionära nydanande ideer för 
att snabbt göra Nora till en hållbar kommun. Omställningen måste bli en allas 
angelägenhet. 
 
Vi kommer aldrig att bli färdiga i formulerandet och omformulerandet av våra politiska 
ideer, framförallt inte när det gäller omställningsarbetet.  Vi lyssnar gärna! 
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6. Hur vill ni skapa delaktighet i Nora stad och på landsbygden, med en vi-
känsla hos alla kommuninnevånare? 
 
"Dela din trädgård": människor som bor i centrum blir delaktiga/delägare i stora 
trädgårdar i staden och på landsbygden där man hjälps åt att odla och tillvarata frukt 
och grönt.  
 
Cykelvägar anläggs som går kors och tvärs i kommunen och förbinder 
gårdsbutikerna med varandra i ett nät som gör det möjligt att enkelt handla lokalt 
direkt hos producenterna. 
 
Elcyklar finnas att låna gratis i ett system som liknar cykeluthyrningssystemen i de 
stora europeiska städerna. 
 
Alternativ till de centrala äldreboendena byggs. De äldre invånarna kan välja att 
bo i "gemenskapshus" ute på landsbygden där det finns servicepersonal och 
gemensamma utrymmen. 
 
I gemenskapshusen inrättas "skyperum" där kommunens invånare kan boka in 
sig och delta i vidareutbildningar/högskolestudier mha vr och på så vis kunna 
vidareutbilda sig utan att behöva åka långa sträckor eller flytta. 
 
Kommunen ansvarar för föreläsningsserier där kommuninnevånare har fått ge 
förslag på ämne/föreläsare. Föreläsningarna är kostnadsfria, tillgängliga för alla och 
ges både på förmiddagar och kvällar för att ge bästa tillgänglighet. 
 
Inrätta en kulturskola i Nora kommun. 
Rättigheten och möjligheten till kulturutövande för barn och ungdom behöver stärkas. 
Det ska inte vara föräldrarnas plånbok som bestämmer vem som har råd att ta 
lektioner i musik, dans, teater och bild & form. 
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7. Hur ser ert partis vision ut för Nora år 2030? 
 
Framtidsvision Nora 2030 
År 2030 har högflourerande ämnen förbjudits. På det nya reningsverket i Nora 
använder man sig av nya metoder för rena dricksvattnet från PFAS-ämnen.  
 
Fortfarande kommer många besökare till Nora för att inspireras av kommunens 
hydroponiska odling. I annars outnyttjade lokaler odlas grönsaker året om.  
 
I Kvarteret Bryggeriet har det öppnat ett science center där barn och unga kan lära 
sig mer om naturvetenskap, matematik och entreprenörskap. Här finns bland annat 
ett Fab lab och utställningar om vår natur.  
 
Nere vid stationen kan besökare som anländer med tåg hyra en cykel. Cykelvägen 
längs ”Tre sjöars väg” är en av årets nyheter.  
 
I utkanten av Nora har det byggts en ekoby. Här äter man tillsammans och delar på 
sysslorna. Husen är självförsörjande på energi och har en gemensam trädgård för 
odling och rekreation.  
 
På Alntorps Ö har odlingarna utökats. Här fungerar naturens växtsätt och mångfald 
som förebild. 
I naturskolan är det ett populärt inslag att besöka något av bisamhällena på ön.  
 
På vägarna rullar sedan ett par år tillbaka självkörande bilar som drivs med el. Runt 
om i kommunen finns flera laddningsstationer. Även transportbranschen håller på att 
bli fossilfri. 
 
På återvinningscentralen har det tillkommit ett kärl- för lumpinsamling. Bomullsfiber 
från gamla kläder tas tillvara och används som råmaterial till nya kläder. 
 
Noteringar: 
PFAS-ämnen är en grupp med extremt svårnedbrytbara ämnen (kemikalier). Vissa kan orsaka cancer 
och andra leverskador. 
 
Hydroponisk odling betyder att man odlar utan jord. Vattnet som växterna planteras i går i kretslopp= 
inga övergödda sjöar. När man odlar i vatten hemma så doserar man näringslösning manuellt (det 
finns eko näringslösning) men i större system är detta automatiserat. För att kunna odla året om 
används växtbelysning. Ett argument mot växtbelysning är att det går åt en del el, men den elen går 
även åt om vi köper grönsakerna i affären istället. Genom att odla på hemmaplan blir vi mera 
oberoende och transportkostnaden försvinner. 
 
Ett ord som är bra att känna till är permakultur = hållbar odling. I en permakultur finns många olika 
växter och humlor och bin trivs. I motsatsen monokultur odlas bara en typ av gröda och ekosystemet 
blir rubbat. Vi behöver bin och humlor för pollinering. I en del städer börjar man därför omvandla 
kommunens gräsmattor till ängar där det blir en helt annan mångfald av insekter och växter. 
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