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Hvordan kan vi øke oppslutningen i ditt nabolag om ulike deleordninger?  

• Mange velforeninger henter hageavfall ved portene om våren. Det kan være en god ordning å 

overføre. Bærum kommune bør hente hageavfallet ved bestemte punkter. Da blir det mindre 

småturer til gjenvinningsstasjonen.  

• Kommunen kan tilby lokaler for deling, gjenbruk, gjenvinning og reparasjon.  

• Åpne for delingsordning på den nye skolen på Fornebu, slik at innbyggere kan booke tid med 

symaskin, sløydrom osv.  

• «Bokkasser» for andre gjenstander på returpunkter. I kassene kan privatpersoner bytte mindre 

gjenstander. Minigjenbruksstasjoner.  

• Bilpool-ordninger og utstyrsdeling i nabolag. Privat deling av overskuddsmat? Gi tid og tjenester til 

andre. Dele snø.  

• Arbeide med holdningsendringer.  

Hvordan kan ditt nabolag bidra til mindre klimagassutslipp? 

• Sameier, borettslag, velforeninger kan forvalte utlån av utstyr, bilhengere, kompostkvern og 

lignende.   

• Nabolag kan organisere aktivitetsreiser (samkjøring).   

• Kjøp/salg/bytte/låne-grupper.  

• Bil-pool i lokalsamfunn. Samarbeide om ladestasjoner.  

• Velforeningene kan ha dialog med kommunen om trygge gang- og sykkelveier.  

• Legge til rette for selvdyrking og kompostering.  

• Nabolag som forbrukermakt.  

• Samarbeide om solceller på tak.  

• Kun klippe gressplenene som brukes.  

Hvordan få flere til å sykle og gå i ditt nabolag?  

• Lavere fartsgrenser i boligområder. 

• Kart med stier og smett, gang- og sykkelveier i Bærum. Kan ligge tilgjengelig på nett og deles ut til 

barnehageforeldre og barneskoleforeldre.  

• Utvidet gang- og sykkelveinett og godt vedlikehold gjennom året.  

• Hjertesoner og restriksjoner for bilkjøring rundt barnehager og skoler. Trygge veier til skolen. 

Fartsmålere, opphøyd gangfelt, følgegrupper.  

• Sikker sykkelparkering på skolene.  

• Planlegge for kortreiste liv og levende lokalsamfunn.  

Hva hindrer deg i å ta klimakloke valg?  

• Det er store og kuperte distanser i Bærum.   

• Mangel på t-bane til Rykkinn og Lommedalen.  

• Mangel på felles lokaler og møtesteder for deling, gjenbruk og lignende.  

• Mangel på parkeringsplasser ved Kolsås T-banestasjon. Fullt før klokken åtte, noe som hindrer 

kombinert mobilitet. Flere innfartsparkeringer.  

• Innbyggere trenger fakta som viser at det nytter å handle klimaklokt. Mangel på felles bevissthet.   

• Hva gjør kommunen når de får et innspill? Får ikke tilbakemeldinger. Mangler handlekraft.  

• Traktorer må kjøre langt for å brøyte utenfor kommunens ansvarsområder. Alle bestiller egen 

brøyting. Mangel på strøing.  

• Barnehager stenger for tidlig. Rekker ikke å kombinere henting med kollektivtransport.  



• Kommunen må være en sterkere pådriver for bedre kollektivtilbud i Bærum (flere avganger på 

tvers, bane, 1 sone).  

 Hva skal til for at du skal engasjere deg? 

• Større og mer ambisiøse mål. Lengre tidsperspektiv.  

• Pilotprosjekter med støtteordninger.  

• Kan kommunen lage en felles, sosial plattform for deling, reparering osv.?   

• Det finnes 100 idrettslag i Bærum med egne, gode kommunikasjonsplattformer – kan disse 

brukes? 

Bærums klimastrategi har tre hovedområder: mobilitet, bygg og ressursbruk. Har du innspill til andre 
områder du mener er viktige i kommunens klimaarbeid? 

• E16 og E18 må tilrettelegges i form av klimatiltak.  

• Shuffle-løsninger som erstatning for den enkelte privatbil.  

• Mer T-bane i Bærum. Blant annet til Bærums Verk.  

• Kortreist mat, viltforvaltning.  

• Hundremeterskogene og gode, naturlige grøntområder.  

• Treplantestrategi – fra bymiljø til den enkelte hage. 

• Løsninger a la REKO-ringen nær kollektivtransport. 

• Støtte til gjenbruksbutikker. 

• Kommunikasjon – For eksempel kan mange spare tid og miljø ved alternativ møtevirksomhet.  

• Begrense/avskaffe kommunal turisme (politiske utvalg osv.)  

• Kommunal infrastruktur godt nok for formålet – nøkternhet. Heller gode VA-løsninger enn pynt. 

Bygge for lengre holdbarhet og fokusere mer på vedlikehold.  

• Kommunalt forbrenningsanlegg som gir energi. Kortreist.  

• Varmkompostering i hagene.  

• Nyttiggjøre seg innovasjon i landbruket (jfr. NMBU) sammen med næringslivet.  

Hva kan kommunen bidra med for å skape klimakloke nabolag? 

• Tilskudd til solcelleanlegg til borettslag. Pålegge solcelleanlegg på alle nye bygg.  

• Kommunen og akademia kan samarbeide for å få til ordninger for kortreist mat.  

• Idébank med gode initiativ og eksempler på kommunes nettsider. Workshops i ulike nærmiljøer 

som kan føre til initiativ.  

• Tilskudd til tiltak for naturmangfold og dyrking. Veiledning til privatpersoner i samarbeid med 

hagelag. Flere blomsterenger. Lokal kompostering, opplæring og tilskudd.  

• Involvere barnehage og skole. Skolehager. Økt kompetanse i skolen.  

• Utvikle eksisterende boområder. Kortreiste tilbud. Skape eierskap til nærmiljøer.  

• Investere mer i fortau og gangstier. Vedlikehold av gang- og sykkelveier. Brøyting, salting, feiing. 

Teste alternativer til salting. 

• Store steindeponier pga. utbygging er et stort problem for naturmangfold og transport.  

• Beredskapsplan for klimatilpasning.  

• Buss til marka.  

Hva kan kommunen og innbyggere samarbeide om? 

• Plass for frivillighet i ny kommunegård. 

• Bedre utnyttelse av seniorsentre osv.  



• Fellesordninger og fellesansvar for utstyr osv. Bygge egne boder? Dele biler og hengere via sosiale 
medier?  

• Plattform for ideer og initiativ. Hjelp fra skoleungdommer.  

• Hente avfall i et nabolag, fremfor at én og én kjører til gjenvinningsstasjon.  

• Klesbyttemarked for dameklær i ulike lokaler? Lommedalen kirke? Overskuddet kan gå til bistand. 

• Lokaler for søm, reparasjon og gjenbruk. Muligheter på Isi.  


