Motion till kommunfullmäktige:

Gör Borås grönare!
Kommunen har en viktig roll att spela i klimat- och miljöarbetet. Vi måste värna om och
förbättra de parker och grönområden som finns i våra bostadsområden, men också se till att
nya stadsdelar får tillräckligt med grönyta. Ett sätt att göra det är med grönytefaktor, ett
redskap för att säkerställa en rätt mängd grönska i nya och befintliga bostadsområden.
Vänsterpartiet vill att Borås Stad ska använda grönytefaktor i stadsplaneringen. I planering av
nya hus och bostadsområden bör kommunen förespråka gröna tak (om taket ej nyttjas för
solceller) och gröna väggar, som både förbättrar luftkvalitén och ger plats åt insekter och bin.
Grönska måste också finnas på de platser där våra barn tillbringar mycket av sin tid, som på
förskolor och skolor. Ett barns hälsa utvecklas bättre bland träd och blommor än på en
asfaltsplan, förskolegårdar utan stora träd eller annan möjlighet till skugga kan till och med
riskera barns hälsa då de saknar skugga heta dagar.
En stad som är bra för människor är en stad där luften är ren och där fågelsången hörs mer än
trafikbullret. Vi vill ge människor mer plats än bilarna genom fler bilfria gator och ett utbyggt
cykelnät. Där gatorna är smala, som till exempel Allégatan, bör den ena sidans
parkeringsplatser upplåtas för cykeltrafik, så att både bussar och cyklar säkert kan trafikera
gatan.
Vänsterpartiet vill skapa och skydda sammanhållna gröna stråk där fåglar, insekter och djur
kan sprida sig. Vi vill att kommunen i sina planteringar väljer de växter som ger bin bäst
möjlighet att leva och testar om vi på valda platser i Borås kan låta gräs och blommor växa till
ängar istället för millimeterklippta gräsmattor. Genom att ge rätt förutsättningar till bin skapar
vi samtidigt förutsättningar för oss människor att kunna odla vår mat. Ängar kan också vara
billigare än gräsmattor.
Borås är en växande stad. Det är bra på många sätt, men staden måste växa hållbart.
Odlingsbar mark, framförallt med frisk och högkvalitativ mylla, är en stor bristvara i Sverige.
Med vår växande befolkning är det viktigt att vi försäkrar oss om att det i framtiden finns
tillräckligt med mark avsatt för att producera livsmedel för att försörja befolkningen. Vi måste
därför undvika att bygga på betydelsefulla odlingsmarker. Vänsterpartiet vill att Borås
kartlägger omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker. Maten är en
naturresurs och inte något som bara dyker upp på butikshyllorna. För att få fler att se
kopplingen mellan jord och bord, och få glädjen att själv kunna äta av det som kan plockas i
närmiljön så vill Vänsterpartiet att vi ska ha mer ätbara örter, bär och frukt i våra parker
Låt oss göra Borås till den gröna staden genom att
-

införa ett system med grönytefaktorer
ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler insekter kan
trivas där
tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar
bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa utrymme
för en säkrare trafikmiljö
kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker i
samband med revidering av översiktsplanen.
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