Miljölöften
Satsningar på fler tågavgångar
Främja och motivera pendlare och övriga resenärer till ökat nyttjande av tåg
Anropsstyrd trafik mellan vissa orter
All kollektivtrafik ska drivas med fossilfria bränslen
Vi vill se fler mindre fordon i kollektivtrafien som ett komplement till nuvarande bussar
Elbussar i stadstrafiken
Fler ska cykla till våra stationer
Fler elever ska cykla till skolan
Utbyggnad av cykelbanor enligt cykelplanen i den takt ekonomin tillåter
Initiera cykelpooler vid stationerna
Fler säkra cykelparkeringar
Laddstolpar för elbilar vid våra stationer
Uppmuntra bl.a. hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att starta bilpooler och cykelpooler
Sänka hastigheterna på vissa gator och vägar
Alla fordon i komunconcernen ska drivas med fosilfria bränslen (ej Räddningstjänsten)
Vidareutveckling av färgsorteringen av våra sopor
Minska hushållens matsvinn genom mer information
Starta omdaning och rening av våra gamla deponier
Översyn av vår avfallsplan
Avveckla reningsverket i Mariefred
Uppgradera reningsverket i Strängnäs
Informationskampanj kring modern reningsteknik för enskilda avlopp
Mer återbruk i vår kommun, samarbete med Re:Tuna
Öka samarbetet med Eskilstuna/Västerås kring Biogas för den regionala kollektivtrafiken
Kompletta mottagningsstationer för toalettömning i våra hamnar
Uppmana husägare att montera solpaneler på sina fastigheter
Förenkla reglerna för installation av solpaneler
Öka graden av digital information och därmed minska på pappersåtgången i kommunen
Mer och fler digitala informationscenter och anslagstavlor.
Minska den externa informationen och kommunikationen på papper och öka digital information
Påskynda utbyggnaden av fiber i hela kommunen
Upphöra med tryckta turistbroschyrer till förmån för digitalisering
Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att invånarna har lätt för att få information om hur de kan påverka miljöarbetet
Öka energirådgivningen till kommuninvånare - digital plattform
Anta och börja jobba efter vår nya vattenplan
Utbildningar och information kring Agenda 2030 och de globala målen i hela kommunkoncernen
Utbildningar och information kring Agenda 2030 och de globala målen till företag och organisationer.
Utveckla och förfina vår klimat och energiplan
Energibesparingsprogram för hela kommunen
Skapa ett naturskyddat område i Fågelsången
Uppmuntra byggare att bygga mer i trä
Minska eldningen i oljepannor till förmån för olika alternativa miljövänligare uppvärmningar
Samverka med lantbruken för att minska övergödningen av Mälaren och andra vatten.
Uppmana husägare till att frångå direktverkande el i sina hus
Genom informationskampanjer minska användandet av plastpåsar och annan plast
Bred kampanj för att hjälpas åt att hålla snyggt - Håll Strängnäs rent!
Effektivare kontorsytor på kommunala arbetsplatser
Påverka aktörer för att öka naturturismen i vår kommun
Jobba för att minska användningen av giftiga bottenfärger fritidsbåtar
Stötta etablering av båtbottentvättar i kommunen

