Agenda 21 strategi 2016 - 20
Bæredygtig velfærd
Bæredygtig udvikling

Dagens program
• Velkommen
– v/ Liselotte Hillestrøm, udvalget for Fritid og
fællesskab

• Medborgerskab og lokale initiativer
– v/ Søren Hermansen, Samsø Energiakademi

• Introduktion til Agenda 21 og dialog
– v/ Niels Rauff, Hedensted Kommune

• Samtale – Vi tror på at….
– Alle

• Opsamling
– v/ Per Nørmark, Hedensted Kommune

• Tak for i aften v/ Liselotte Hillestrøm

Sammenhæng
merværdien for
borgerne
Klima, energi og CO2

Deltage og tage
ansvar

Bevægelse
forandringen hos
borgeren /
virksomheden

Øget vækst
flere borgere
og
virksomheder
Mangfoldig natur

Rent drikkevand

Bevægelse
forandringen hos borgeren /
virksomheden
Rent drikkevand
• Fastholde og udbygge borgernes engagement
• Alle aktører, som har indflydelse på vandets kredsløb inddrages
Klima
• borgere og virksomheder deltager i lokale løsninger for
klimatilpasning og omstilling til grøn energi
• fastholde og udbygge borgernes engagement i varmeforsyningen
Biologisk mangfoldighed
• borgerne engagerer sig i lokale løsninger for mere og bedre
natur.
• Det skal være nemmere og sjovere at engagere sig

Sammenhæng
merværdien for borgerne
Rent drikkevand
• sammenhængen mellem drikkevandets kvalitet, mængde og aktiviteter
over jorden synliggøres, og
• indgår i dialogen om en ansvarlig vandhusholdning
Klima
• klimatilpasning, rekreative (natur)områder og landbrugets
afvandingsbehov indgår i udviklingen af byerne
• grønne energiløsninger medvirker til bedre boligstandard, mindre
miljøpåvirkning, et sundere ude- og indeklima, samt en høj
konkurrenceevne
Biologisk mangfoldighed
• konkrete løsninger med udgangspunkt i borgere og virksomheders
ønsker og behov,
• løsningerne understøtter klimatilpasning og nye rekreative muligheder

Øget vækst
flere borgere og virksomheder
Rent drikkevand
• balance mellem byens vækst, vandforbrug, vandkvalitet og
vandressource i Hedensted - området samt i Hornsyld.
Klima
• mindske risikoen for oversvømmelser i centerbyerne
• et effektivt, konkurrencedygtigt og grønt energiforbrug hos
virksomheder og borgere
• fjernvarme med udnyttelse af restvarme fra virksomhederne
Biologisk mangfoldighed
• by- og bynær natur med stor variation bibringer boligområder kvalitet
og nye muligheder
• Naturpleje, bedre aktivitets- og motionsmuligheder samt afstressende
naturlokaliteter nær boligen skal bidrage til bedre sund

Drøft og noter
Vi tror på, at vi lokalt kan løfte…
Rent drikkevand til alle

når
ved at
at

Klima - forebygge

Klima - tilpasse
Biologisk mangfoldighed

Vi tror på, at vi
lokalt kan løfte…
At
• Vi har nok rent vand
i Hornsyld til
nuværende og
kommende borgere
og virksomheder
Ved at
• Begrænse
vandforbruget i
husstanden og ved
at styrke dannelse af
rent grundvand
Når
• (hvem) samarbejder
om råd og redskaber
• (hvem) planter skov
ved…

når
ved at
at

