
Införd i NT 2020-12-11 
 

Nu krävs det modiga beslut från politikerna 
 
Nu när Olle Vikmång har tillträtt som ordförande för kommunstyrelsen är det läge för en förnyelse 
av klimat- och miljöpolitiken i Norrköping. 
 
Vi vill att Olle talar klarspråk och förklarar att det råder nödläge i Norrköping och världen. 
Mänskligheten har aldrig stått inför så allvarliga hot som nu. Enligt FNs klimatpanel IPCC är 
koldioxidbudgeten för att klara 1,5 graders temperaturhöjning slut om bara 7 år, om vi fortsätter att 
släppa ut lika mycket växthusgaser som vi gör nu. 
 
Vi behöver halvera utsläppen till 2030 om vi ska ha en chans att klara 1,5-gradersmålet. Vi i den 
rika världen behöver minska utsläppen ännu mer. De städer och län i Sverige som har gjort 
koldioxidbudgetar har konstaterat att de behöver minska utsläppen 15 % per år.  
 
Nu krävs modiga beslut från politikerna om vi ska klara en framtid för människor i Norrköping och 
i världen. Kommunen måste sluta att ge pengar till flygplatsen och utbyggnad av bilvägarna. Istället 
måste vi satsa på bra cykelbanor och kollektivtrafik. Det kommer att svida för de som är vana att ta 
bilen till jobb, affärer och nöjen. Men vi kommer att upptäcka vilken glädje det blir av bättre motion 
och upplevelserik färdmiljö. Vi kan inte åka till andra sidan av jordklotet på semester. Men vi 
kommer att upptäcka så mycket mer genom en tågsemester. 
 
Solpaneler behöver byggas på alla tak. Bra vindkraftsprojekt i vår landsdel kan realiseras med hjälp 
av statens vindkraftsamordnare och samarbete med grannkommunerna. Vi behöver spara energi och 
material både när husen byggs och brukas. 
 
Vi behöver god tillgång till grönområden i och nära staden och gröna stråk behöver löpa genom 
kommunen. Stadsdelarna behöver ha service, kultur, arbetsplatser och grönska. Då behöver vi inte 
resa så mycket och vi får en god sammanhållning i stadsdelarna. 
 
Odling i kommunen behöver främjas och inga åkrar borde bebyggas. Vi kan äta god Östgötamat 
som inte kräver så mycket resurser. Vi borde satsa på lokal industri och tillverkning så att 
transporter inte behöver ske i onödan, och det skapar jobb här i Norrköping. Vi borde satsa på 
återbruk och återvinning. 
 
Kommunen borde ta ett helhetsgrepp över utsläppsminskningarna över hela kommunen. Det räcker 
inte att bara arbeta med kommunens verksamheter. Frågorna kan styras upp genom 
samhällsplanering, undervisning, omsorg, näringslivsverksamhet, kultur, idrott och evenemang. 
 
Det är genom handling som vi får hopp om en framtid för kommande generationer. 
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