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FNs Verdensmål skal være 
grundlaget for Gladsaxe 
Kommunestrategi 2018-2022. 

Det er god konservativ 
politik at investere i klima- og 
miljøforbedringer. Det kan nemlig 
betale sig - også for Gladsaxe.

Gladsaxe Konservative har store 
ambitioner i klima-, miljø- og 
forsyningspolitikken. Vi ønsker, at 
Gladsaxe hele tiden skal være foran 
og blandt de fremmeste af landets 
kommuner på dette område

Strategien handler om, hvilke 
udfordringer kommunen står 
overfor, og hvilke mål vi vil nå på 
kort og langt sigt. Med strategien 
som pejlemærke gives der plads til 
en styrket dialog og inddragelse af 
borgere, virksomheder, foreninger 
og råd i alle lokalområder med 
henblik på at skabe de bedste 
løsninger.

Den nuværende vision for Gladsaxe 
ser således ud: Gladsaxe Kommune 
skal medvirke til, at kommunens 
borgere nu og i fremtiden kan leve et 
selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt 

liv til glæde for den enkelte og til 
gavn for samfundet. Det forudsætter 
et lokalsamfund, som er i balance, 
både socialt og miljømæssigt. Og 
det forudsætter en velfungerende 
kommune i økonomisk balance.

Vi skal ikke være beskedne, men 
have store ambitioner
Vi vil som Konservative gerne 
formulere ambitioner på 
verdensniveau for Gladsaxe. 
Kommunestrategien udgør et 
godt værktøj, som naturligvis både 
indeholder store og langsigtede 
mål, men så afgjort også vigtige 
detaljerede mål for dagligdagens 
udfordringer. Strategien er med 
til at sikre en konstruktiv politisk 
og administrativ tilgang til vores 
mange opgaver for borgerne. Vi skal 
både vende blikket ud- og indad 
for at blive klogere på Gladsaxe 
Byråds muligheder for at bidrage 
til bæredygtig vækst og velfærd 
fremadrettet. For virksomhederne 
kan de globale mål give inspiration 
om, hvordan FNs mål for 
bæredygtighed kan bane vej til nye 
kunder, markeder og medarbejdere 
– en bedre verden.

Miljø- og klimamæssige 
udfordringer
I 2014 vedtog vi Gladsaxes første 
klimatilpasningsplan. Vi afsætter 
hvert år betydelige økonomiske 
ressourcer for at realisere planen. 
Kommunen skal hele tiden have 
en opdateret beredskabsplan 
for skybrud. Mennesker og store 
værdier kan være udsat og har 
behov for øjeblikkelig assistance. 
Vi vil beskytte grundvandet, 
nedsætte udledningen af CO2, vi 
vil sikre vores vandforsyning, have 
effektiv spildevandsudledning 
og affaldshåndtering. Vi ønsker, 
at energiforbrug og produktion i 
Gladsaxe skal være 100 % baseret 
på vedvarende energi i 2035. Vi 
ønsker at pleje og beskytte naturen 
og naturområderne i Gladsaxe 
og skabe et mere varieret plante- 
og dyreliv. Gladsaxe skal være 
mere grøn, og vi skal have en god 
vandkvalitet i vore vandløb og i 
Bagsværd Sø. 

Venlig hilsen
Lars Abel, viceborgmester
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