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Alternativets klimafond er en realitet
Det er en stor sejr for klimaet og Aarhus, at en ny klimafond på 116 mio. kr. nu er en
realitet, efter Alternativet stillede forslaget til budgetforhandlingerne på Aarhus
Rådhus. Samtidig kan Aarhus glæde sig til mere vildskov, cyklisme og styrkede
sociale indsatser.
Et solidt flertal i Aarhus Byråd står nu bag Alternativets forslag om en ambitiøs klimafond, der
skal bringe Aarhus tættere på vedvarende energi, CO2-neutralitet og en grøn fremtid. Det
bliver en særlig klimafond, der skal sætte ramme og retning for investeringer, samarbejder og
innovation.
“Det bedste ved dette budgetforlig er, at der har været så vildt mange vigtige initiativer på
klima- og naturområdet. Vi er meget stolte over, at have foreslået en klimafond, der bliver på
116 million kroner til at investere i den grønne omstilling som fx omstilling til vedvarende
energi. Vi er også super stolte over, at Moesgaard Vildskov nu bliver en realitet”, siger Liv
Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet Aarhus.
“Det har også været ekstremt vigtigt for Alternativet at bakke op om de store udfordringer,
som er på det sociale område i forhold til hjemløse, udsatte og at dække det store
underskud, der desværre er på socialområdet i dag,” siger Liv Gro Jensen.
Det har været et budgetforlig med store Å aftryk:
●

Klimafond på 116 mio.

●

Styrkelse af cyklisme 24,5 mio.

●

Moesgaard Vildskov en realitet 2,6 mio.

●

Biodiversitetspulje 1 mio.

●

Strategi for delebiler 500.000 kr.

●

Grøn varelevering i midtbyen på vej 600.000 kr.

●

Forsøg med solceller 2 mio.

●

Forpligtelse til vedvarende energi

●

Forpligtelse på udfasning af biomasse

●

Sortering i offentlige rum 2,5 mio.
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●

Årslev Engsø - naturomløb 4 mio.

●

Borgerinddragelse i udsatte boligområder

●

Styrket indsats for spirende iværksættere

●

Midler til det pressede socialområde

“Derudover vil vi særligt glade for flere midler til specialundervisning, til kulturlivet og til
inklusion i folkeskolen, siger Liv Gro Jensen.
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