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Presentasjon av resultater fra Klimaundersøkelsen 2021 i Vennesla kommune 

– kommunens innbyggere  

Klimaundersøkelsen i Vennesla kommune er en del av arbeidet mot kommunens nye 
klimaplan, og med hensikt om å løfte frem meninger og kunnskap som ligger hos 
kommunens innbyggere. I tillegg fungerer resultatene som et verktøy for planleggingen og 
utarbeidelsen av klimaplanen da det viser til den generelle konteksten i kommunen, og 
utgangspunktet man har å jobbe med. 

Klimaundersøkelsen ble gjennomført digitalt med bruk av Microsoft Forms. Undersøkelsen 
ble gjort tilgengelig for svar våren 2021, og har fått 121 respondenter.  

Kjønnsfordelingen er 55 kvinner (45%) og 66 menn (55%), og kjønnene er derav relativt jevnt 
representert. 

 

 

Størst andel av respondentene er i alderen 30-49 år (43%), etterfulgt av andel 50+ (35%).  

 

 

 

 

 

 

Klimaundersøkelsen er tilpasset voksne som enten er eier av bolig eller leietaker av en bolig i 
Vennesla kommune.  

Respondentene ble nådd ut til ved oppfordring om bidrag gjennom Vennesla kommune på 
Facebook og en «aktuelt-sak» på hjemmesiden (vennesla.kommune.no) med tittel: Hva 
mener du Vennesla bør gjøre med klimaet?  Her ble det oppfordret det til å si litt om egne 
grønne valg, og hvordan det er ønskelig at Vennesla skal utvikle seg videre som en grønn og 
urban bygdekommune.  
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I spørsmålet «I hvor stor grad mener du det er viktig å gjøre en innsats for å begrense 
klimaendringene?»  var målet å kartlegge overordnede 
holdninger til klima- og miljøarbeid. Svarene er preget av 
en sterk splittelse mellom andelen som svarer med 5 
stjerner, og andelen på 1-2 stjerner, noe som til sammen 
fører til et gjennomsnitt på 3,87 av 5. 

 

Videre kommer spørsmålet: «Vennesla kommune følger per nå Norges (forsterkede) 
klimamål om å redusere utslipp med 50 % innen 2030. Hvilken påstand er du enig i?». 
Funnene tolkes i retning av at innbyggerne er realister som ønsker en klimaplan som ikke har 
høyere ambisjoner enn den vil komme til å innfri. Et mulig problem med slik 
spørsmålsformulering er at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en grundig 
nok vurdering, og man kan derfor gå ut ifra at svarene kommer av ulike vurderinger og av 
ulikt kunnskapsgrunnlag. Funnene i undersøkelsen viser uansett størst andel som mener at 
det er ønskelig å følge Norges (forsterkede) klimamål på 50 % reduksjon av utslipp. Et 
overaskende funn er at 36 respondenter (30 %) mener at det lokale klimamålet heller bør 
senkes på tross av de nasjonale retningslinjene. 

 

 

 

 

 

 

Siste spørsmål i 1. bolk befinner seg i skillet mellom klima og lokalmiljø. En gjennomsnittlig 
vurdering på 3.32. viser at kommunen har en viss støtte til klimaarbeid hos innbyggerne, 
men det gjenspeiles videre i undersøkelsen en frykt for at klimaarbeidet skal ta for mye 
fokus fra andre områder, eller at det vil gå utover innbyggernes daglige rutiner når det 
kommer til fremkommelighet med bil i en bygd hvor nettopp bruk av bil for å komme seg fra 
A til B er veldig sterk. Innspill som er kommet i henhold til dette, ønsker mer spesifikt fokus 
på lokalmiljø, enn klimamål – f.eks. mål om mer grøntareal og lokalt mindre forurensning 
etc. 
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Atferd innenfor transport 

Resultatene innen transportvaner viser kommunens allerede forventende antakelser om at 
bilkjøring er sterkt representert i bygda. Andelen som går eller sykler til og fra jobb eller 
skole som eneste svaralternativ er kun 10 respondenter av totalt 121, noe som utgjør kun 8 
%. De resterende som har svart alternativ «sykkel» eller «jeg går» har listet opp en av 
biltypene i tillegg. Her er det stort forbedringspotensial når det kommer til å tilrettelegge for 
kollektiv transport, tryggere og utbedrede gang- og sykkelvei, samtidig som det må 
kartlegges hvor tiltakene vil ha størst effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er lik tendens i spm. 7 som retter seg mot transportmiddel fra A til B på fritiden når det 
kommer til bilkjøring. Likevel er det flere som har svart med alternativ «jeg går», som kan 
hentyde til at tilgjengeligheten på tjenester som f.eks. butikk, fritidsaktiviteter osv. finnes i 
gangavstand fra husholdning. 

 

 

 

 

 

 

 

Atferd innen transport er ofte rutinepreget, og vaner er kjent for å være vonde å vende – 
noe som bekreftes i vår undersøkelse hvor mellom 40-50 % på hvert punkt svarer med 
«kommer sannsynligvis ikke til å endre atferd». Likevel ser vi at flere ville ha reist mer 
miljøvennlig/kollektivt til skole eller på fritiden hvis det ble bedre tilrettelagt. Dette viser en 
evne til å omstille vanene om bedre og mer tilrettelagte muligheter for å komme seg mer 
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miljøvennlig fra A til B er til stede – 25 % sier at de allerede går og sykler mer fra A til B enn 
de gjorde tidligere. 

 

 

I spørsmål 9 er målet å dykke dypere inn i hvorfor innbyggerne tar de valgene de gjør når det 
kommer til fremkommelighet. Dette for å nærmere få en forståelse av hvilke tiltak som kan 
være aktuelle, og gi mulighet for innspill. 

Ut ifra din situasjon – anser du det som aktuelt å ta i bruk mer bærekraftige alternativer for å 
komme deg fra A til B? Hvis ja, på hvilken måte? Hvis nei, hva hindrer deg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er gjengangerne fra de 85 respondentene på dette spørsmålet. Mangelen på 
bussforbindelse mellom Øvrebø og Vennesla til gunstige tider i forhold til arbeid og skole er 
svært sentral med hele 13 stk. som påpekte dette i detalj. Det er også av 7 respondenter 
fremmet behovet for å sikre sykkelveier, før det eventuelt skal bli et alternativ til bilbruk. 
Hele 13 respondenter påpeker at de allerede bruker el-bil, eller ønsker å kjøpe dette ved 
neste anledning. 12 respondenter peker på for lang reisevei til jobb eller at de bor et sted 
uten alternativer pga avstand til tjenester. 
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Atferd innenfor energi 

Hovedvekten av energi brukt til oppvarmning kommer av varmepumpe, rentbrennende 
biobrensel eller av direkte elektrisitet. På grunnlag av mengden svar på hvert alternativ vises 
det til at de aller fleste bruker en kombinasjon av oppvarmingsformer i hjemmet, men at 
ca.60 % har varmepumpe i bruk. 

 

  

 

 

 

 

 

Nærmere 80 % av respondentene i undersøkelsen har bil som går på fossilt brensel. I tillegg 
er det ca.25 % som bruker el-bil, og 7 % har hybrid. Dette gir ingen indikasjon på hvor mye 
utslipp som finner sted per bil som bruker fossilt brensel, men vi kan av tidligere graf om 
transportvaner anta at de fossile bilene tas i bruk som primært transportmiddel hos 70 % av 
respondentene som sier at de bruker bil (fossilt brensel) som fremkomstmiddel til jobb, 
og/eller på fritiden. Tiltak for å minske bruken av bil, uten å nødvendigvis minske bilparken 
kan derfor antas å gi en betydelig effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Når det kommer til atferd innenfor energi som går ut på enkle og større energitiltak i 
husholdning, ser det ut til at 57 % av respondentene allerede har gjort enkle 
energieffektiviserende tiltak i bolig, eller har planer om å gjennomføre det. Når det kommer 
til større energieffektiviserende tiltak i bolig, viser grafen at flere anser det som lite 
sannsynlig å gjennomføre tiltak, uten bedre tilrettelegging – noe som bør sees på som en 
oppfordring til kommunen på dette feltet. Hele 50 % av respondentene svarte at de allerede 
har byttet til el-bil, eller har planer om å gjøre det. 
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Spørsmål 13 går dypere inn på hvilket grunnlag respondentene svarer som de gjør i spørsmål 
12. Dette for å nærmere få en forståelse av hvilke tiltak som kan være aktuelle, og gi 
mulighet for innspill. 

Ut ifra din situasjon – anser du det som aktuelt å ta i bruk mer bærekraftige alternativer for 
energibruk?  Hvis ja, på hvilken måte? Hvis nei, hva hindrer deg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som går mest igjen i svarene er i forhold til økonomi og mangel på 
kunnskap/informasjon. Mange mener også at de allerede er bevisste og har gjort de 
tiltakene som de anser som aktuelle for dem. Flere kommenterer at de bruker el-bil, 
varmepumpe og har gjennomført andre enkle tiltak. Det fremmes også at det i størst grad er 
økonomi som hindrer flere å ta tak i større energieffektiviserende tiltak. 
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Atferd innenfor forbruk og avfall 

I siste del av den kartleggende undersøkelsen var hensikten å tydeliggjøre tiltak i hverdagen 
som kan gjøres for å bidra til mindre klimautslipp. Målet er å øke bevisstheten rundt tiltak 
som kan gjøres, og også å gi respondentene en følelse av at de bidrar på et eller flere av 
områdene, noe flesteparten gjør på et eller flere punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtrent 84 % av respondentene sier de allerede har økt kildesortering av plast, matavfall og 
glass- og metall. Punktet angående å minske inntak av rødt kjøtt virket å være et mer betent 
tema enn de andre tiltakene.  

Av respondentene oppgir 77 % at de allerede er opptatte av å redusere matsvinn, og 64% 
sier de allerede har økt gjenbruk.  

En andel på 35 % mener at de sannsynligvis vil øke fokuset på å handle kortreist mat/lokale 
produkter de neste to år – og det kommer flere innspill som går på å tilrettelegge for flere 
lokale matmarked for å styrke lokalt og selvstendig næringsliv. 

 

 

Spm. 15,16 og 17:  

De spesifikke tiltakene fra innbyggerundersøkelsens spm. 15,16 og 17 er listet opp nedenfor. 
Alle innspill om egne refleksjoner, innspill til kommunen generelt, og spesielt angående 
klimaplanen er inkludert. Alle tiltakene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av tiltak i 
klimaplanen. 

Nedenfor følger svarene fra spørsmålene. Det er flere som har svart nesten likt på enkelte 
temaer. Det framkommer ikke nedenfor da kun hvert enkelt tiltak/tema er tatt med. I spm 
17 er alle svar tatt med. 
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15.  Hva er det viktigste du som enkeltperson kan bidra med i arbeidet med å kutte 
klimautslipp? 

Transport Energi Forbruk/avfall Annet 

Reise mindre med fly Mindre eiendomsskatt 
som kunne heller gått 
til solceller 

Kjøpe færre klær Passe på de små ting og 
tenke at alt hjelper litt 

Ta ferien på 
sørlandet 

Etterisolere og bytte 
vinduer i gamle hus 

Ikke kjøp og kast hele 
tiden 

Etablere nye vaner 

La bilen stå og gå 
eller sykle 

Ha lav innetemperatur  Kjøpe brukt og 
reparere i stedet for 
nytt 

Mer informasjon om 
natur/klima på skolen 

Bytte bilen fra diesel 
til el-bil 

Mer fokus på 
strømsparing 

Kildesortere Bevisstgjøre andre om 
at de kan gjøre en 
forskjell i det daglige 

Kutte ut lokal 
bilkjøring 

Press på styresmaktene 
om hva angår kraftkilde 

Gjenvinne/gjenbruke, 
redusere forbruket 

Øke kunnskap for å ta 
klimavennlige valg 

Digitale møter Press på styresmaktene 
om utvidet støtte til 
mindre energiforbruk 

Handle lokalt og 
kortreiste produkter 

Ikke spise kjøtt 

Nyere bil med 
minimalt utslipp 

 Unngå engangsutstyr Spise mer fisk 

Reise mer 
miljøvennlig 

 Kutt av plast Produsere økologisk 
mat i kjøkkenhagen 

Bruke elsykkel  Være bevisst på hva 
man forbruker. 

Flere lokale 
produsenter innen mat 

Ta mer tog  Reduserer forbruk av 
unødvendige 
luksusartikler 

 

 Mer buss  Være bevisst på hva 
jeg "egentlig" trenger 

 

Reduser tiden bilen 
går på tomgang 

 Velge miljøvennlige 
varer og produkter 

 

Nyere bil med 
minimalt utslipp 

 Kutte mikroplast og 
hindre avfall på 
avveie  

 

 
 Bruke handlenett 

 

  Redusere matsvinn  

 

16. Hvordan kan Vennesla kommune tilrettelegge for at du som innbygger enklere skal ta 
bærekraftige valg i hverdagen/ta i bruk mer bærekraftige alternativer? 

Transport Energi Forbruk/avfall Annet 

Flere ladestasjoner 
og hurtigladere til 
elbil 

Satse på gjenbruk 
av varme fra 
industri 

Slutt å bygge 
kunstgressbaner 
med plast 

Sørge for at informasjon er 
lett tilgjengelig 

Tilrettelegge for 
lading på 
arbeidsplassen 

Pålegge bruk av 
miljøvennlig 
trearkitektur på 
nye leilighetsbygg 

Tilskudd til 
bokashiavfall 

Ha bærekraftige workshop/ 
aksjoner med bygda for å øke 
kunnskapen om miljø og klima 
(feks. en klimauke som kan 
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inneholde gatevandring, 
søppelplukking, foredrag osv.) 

Tilskudd til 
elsykkel, elbil 

Ha større fokus på 
bruk av strøm i 
kommunale bygg.  

Mer fokus på 
gjenbruk 

Vær til stede på skoler og 
barnehager og formidle viktige 
temaer. 

Utlån/utleie av 
elsykkel 

støtte ordninger 
for å gjøre hus 
klimanøytrale. 

Ha torv med lokale 
råvarer 

Bærekraft tips rettet mot 
Venndøler på sosiale media. 

Sykkelvei til 
Kristiansand langs 
Sødalsiden 

Subsidiere 
energisparende 
tiltak 

Lengre åpningstider 
hos bruktbutikker 

Lage forskjellige 
prøveprosjekter hvor 
enkeltpersoner, familier osv 
prøver ut ulike bærekraftige 
alternativer, og med støtte fra 
kommunen. 

Gang og sykkelbro 
sentrum/Hunsøya 

Pant på gamle 
vedovner for å 
kjøpe ny 
rentbrennende 

Få flere 
søppeldunker på 
forskjellige plasser 
på Skarpengland og 
gjøre tilgang på mere 
ting som kan hjelpe 

Få det inn i skolesystemet 
gjerne ned på barnehagenivå 
for å forberede barna våre slik 
at de er godt rustet for 
fremtiden. 

Viktig med g/s-vei 
som henger 
sammen i hele 
bygda  

Støtte til luft luft 
varmepumpe til 
oppvarming 

Flere 
søppelsorteringsbøtt
er langs sykkelsti, 
benker 

Lage konkurranser – eks. la 
rånerne konkurrere mot 
politikeren i 1 mnd på hvem 
som er flinkest 

G/s-vei feies tidlig 
og grundig på 
våren 

Bidra til støtte i 
energibesparende 
tiltak i huset, 
utover Enova sin 
støtte 

Legge til rette for at 
lokale bønder selger 
produktene sine 

Tilrettelegge i distriktene. 
Sentralisering gjør det 
vanskelig å velge bærekraftig  

Flere sykkelveier i 
og utenfor sentrum 

 Døgnåpen 
selvbetjent 
avfallsstasjon 

 Tilrettelegge og merke flere 
turstier/løyper - sette opp 
utendørs treningsapparater.  

Markedsføre sykle 
til jobben osv 

 Tiltak for å redusere 
forsøpling 

Endre tankegangen lokalt. 
Informere. Kommunen må stå 
i front! Vi må alle gjøre en 
innsats ned på lokalt nivå for å 
oppnå endring nasjonalt 

Mer 
sykkelparkering 

 en "klima-vakt" som 
passer på at alt 
sorteres riktig 

Finne andre løsninger enn å 
øke avgiftene.  

Sykkelskilt  Kjøttavgift Ha stort fokus på grønne 
alternativer. 

Sykkelsti mellom 
bygdene 

 Legge ned 
kjøttdisken på spar 
og meny 

Helhetlig og miljøvennlig 
planlegging av offentlige 
tilbud og boligutbygging. 

Beholde 
nærskolene 

  Tilskuddsordninger for 
miljøbevisste valg. 

Bedre kollektivakse   Tilrettelegge mer for bygdene 

Bedre 
lokalbusstilbud 

  Invester i bygdene. Ikke bare 
Vennesla sentrum. 
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Bedre buss til 
Vennesla/Øvrebø 

  Få til flere butikker 
(kjedebutikker) i Vennesla slik 
at vi ikke trenger å kjøre til 
senteret eller byen 

Oftere buss til 
Kristiansand 

  Plukkhogst og carbonfangst i 
gammel skog i private skoger 

Flere 
parkeringsplasser 

  Biokull som carbonfangst 

Flere kjedebutikker 
i Vennesla -mindre 
kjøring  

  Bruke grønn bygd som er 
foregangskommune og legge 
til rette for at skogen brukes 
til beste for carbonfangst. 

Stoppe 
handelslekkasjen til 
Sørlandsenteret 

  Spennende "urskoger" er 
flotte rekreasjonsområder og 
mangfold ivaretas 

Mer veilys i 
spredtbygde strøk 
vil bidra til økt 
gange og sykkel til 
kollektivtransport 

   

Den kortreiste 
bygda 

   

Bedre sikkerheten 
langs veien og 
bygge bedre veier 

   

Utvikle turstier 
lokalt i bygda -
mindre kjøring til 
andre steder 

   

Mer muligheter for 
stisykling i 
Venneslaheia 

   

Merke turløyper 
med kart  

   

 

 

17. Har du noen tilleggskommentarer til spørsmålene i undersøkelsen, eller andre innspill til 
utarbeidelsen av Vennesla kommunes nye klimaplan vil vi gjerne høre fra deg: 

Se på kommunens signifikante miljøaspekt, og legg fokus der. Implisitt, bruk ikke tid/ressurser på 
småting som i tillegg kanskje påvirker folks adferd unødvendig 

Arranger lokal matmarked i Vennesla sentrum slik at man kan gå der for å handle lokalt. Utstillerne 
må selvsagt kunne stå der helt gratis 

Slutt å bygge så mange leiligheter 

Selvfølgelig skal vi bidra til å bedre klima og miljø, men ikke gå i fellen å tro at Norge eller Vennesla 
kommer til å ha en promille innvirkning på det totale bildet, spesielt når det gjelder klima! Miljø 
bør være det absolutt største fokus. Klima skal kun prioriteres dersom det er økonomisk lønnsomt! 
Å tro at hele Vennesla med elbiler vil gjøre noe som helst forskjell er naivt. Les dere skikkelig opp 
om forskjell mellom klima og miljø før dere setter dere ned å gjør store valg!  
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Hele undersøkelsen forutsetter at man er enig i alle disse klimatiltakene. Burde vært mulig å 
tilkjennegi ett annet syn 

Bra å sette fokus på det. Er litt komplisert egentlig for den enkelte. Miljøtiltak må bli det naturlige 
valget. Obs innkjøpsavtaler og fairtrade 

Veldig bra undersøkelse, viktig tema  

Se spm. 16. Skogen som virkemiddel. Både tenke reduksjon av utslipp av miljøgifter og hvordan 
fange carbon for å redusere utslippene 

Jeg har dessverre liten tro på at vi kan endre klima ved å betale mer avgifter, og så videre. Jeg er 
redd hele "klimagalskapen" ene og alene relatert til penger, dessverre 

Ingen poeng med å tukle med drivstoff, men fokuser på plast og avfall 

Slutt å mas med dette klimahysterieret....  

Har ingen tiltro til denne kommunen, krever inn skyhøy eiendomsskatt fra utkant strøk, for så å 
bruke pengene på badeland og flotte parker, men en buss fra Øvrebø-Vennesla er ikke aktuelt, en 
skam er det. Bor eldre og unge som må kjøres hit og ditt, er det miljøvennlig  

Droppe oppvarming av bassenger og haller. Skru av gatebelysning på natta. Redusere park og vei 
vedlikehold siden den gruppen har store utslipp på maskiner 

Mener det er viktig at planene tar hensyn til alle innbyggerne og ikke bare de som bor i byggefelt 
eller sentralt. Så bør det absolutt være ferdige planer for hvordan og på hvilken måte ev endringer 
skal gjøres før endringene vedtas, og tilbys alternativer som gjør at folk faktisk kan velge 
alternativt. Samtidig bør også konsekvensene av endringene redegjøres for før de vedtas. Dette 
oppleves som ofte manglende. Ref nedleggelse av skoler, sammenslåing av barnehager til alt for 
store enheter, det blir alltid sagt ved reformer at dette skal kutte kostnader og øke kompetanse og 
effektivitet. Mitt inntrykk er at det helt klart ikke er tilfelle, vet ikke om en reform som har fungert 
i hht intensjon, savner også offentlig vurdering av disse reformene. Om det ble billigere og om det 
ble som lovet/ tenkt. Ofte blir ikke befolkningen hørt, ref kommunesammenslåinger. For meg er 
det kjempeviktig med lokal kjennskap og styre. Og at politikere erkjenner at de jobbet for folket og 
ikke seg selv og egen karriere. Savner litt ydmykhet og større vilje til å informere befolkningen 
korrekt og ufiltrert 

Bedre kollektivtilbud 

Huske på de som ikke bor i Vennesla sentrum og oss er det ganske mange av 

Mest av alt: jeg vil at det skal være trygt å ferdes grønt i Øvrebø sentrum. Per dags dato er det 
livsfarlig. Send bussene inn i byggefeltene, f.eks i Smååsane hvor det bor mange mennesker som 
skal til sentrum. Og send bussene for all del over heia og opp til Øvrebø i naturlige tider så man 
rekker en vanlig arbeidsdag! Tips: bussen fra Krs-Iveland har påmelding, da går det an å være 
forberedt, er det noe å lære? Legg til rette for at lokale matprodusenter får gode steder å selge 
maten sin! Eks: en egen plass/ lokale på Hunsøya? Legg inn krav om grønne lunger i byggefelt! På 
Smååsane er det nesten ikke et tre igjen i feltet. Hva med å legge til rette for områder i byggefeltet 
med «kolonihager» hvor folk kan dyrke mat? Legg konkrete grønne planer for de ulike bygdene, et 
for Vennesla, et for Øvrebø og et for Hægeland. Lag grønne lærings aksjoner til barnehage og 
skole, kirker og frivillige organisasjoner som viser at det grønne fokuset skjer på alle plan!  

Så mye penger som brukes på dette vaset, kunne heller verdt brukt på noe fornuftig. Dette er kun 
populær politikk og ingenting annet 

Ha egne 'klimapriser' til bedrifter og butikker som etterfølger gitte krav fra kommunen. 
Fokuser også på barn og unge. Inkluder også bygda så langt det lar seg gjøre. Kan være en ide med 
'grønne tak' der det er mulig 

Hva med å ta tak i rånekjøring på veier, parkeringsplasser og kjøring på islagte vann, dette 
forurenser mer enn vanlig bilkjøring og er fullstendig unødvendig. Når ordføreren vil utrede 
muligheten for at det skal legges til rette og bli lovlig med kjøring på islagte vann, har han vel 
neppe tenkt på forurensing 
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Selv om jeg ikke har noe tro på at vi ha en menneskeskapt klimakrise (vi har endringer i klimaet 
som vi alltid har hatt ja, men ikke noe vi kan gjøre noe med. Fokuset i planen burde være på miljø 
og ikke klima. Skriv en plan som er økonomisk gjennomførbar (eiendomsskatten er høy nok) og 
realistisk i det miste 

Strandsti, mange benker, sykkelsti, sykkelfelt, mer glede for eldre på hjem, motto gjør hverandre 
gode 

At det å redusere kjøttforbruket er med i denne undersøkelsen til Vennesla kommune skjønner jeg 
ingenting av. På grensa til provoserende 

Bygg vei fra Smååsene til Støleheia 

Klima må få samme vetorett som økonomi 

Jeg tror handelslekkasjen som Vennesla opplever nå blir mindre når det kommer et senter med 
flere butikker. Jeg håper det blir et større tilbud her i Vennesla, da slipper vi å kjøre ut av bygda for 
de tingene som ikke er tilgjengelig her 

Spørsmålene er ikke tilrettelagt for en landkommunene uten offentlig transport. Dermed er flere 
spørsmål irrelevant  

Har hørt veldig lite om denne klimaplanen i Vennesla, så det burde kanskje markedsføres mer?  

- Sykkel-/gangsti på Sødal. 
- Bussforbindelser i hele kommunen.  
- Bruke ressurser riktig, og for miljøet. Tenke langsiktig.  
(Eks. strandsti vs bussforbindelser/gang og sykkelveier) 

Vennesla sine tiltak for klimaet bør ikke være å hoppe på bølge etter bølge i trendsaker med lite 
vinning som vindkraft, men å bidra til mer forsvarlig energiforbruk, og tryggere veier.  
Jeg er dog for å ha plantevekster i sentrum og på Hunsøya, og vil ikke ha leiligheter til Hunsøya og 
la det være en næringspark med restauranter og butikker med tilstrekkelig parkering for alle typer 
trafikanter 

Spennende med tanke om å legge til rette for mindre bilkjøring, med bro mellom sentrum og 
Hunsøya osv. Hadde vært gøy om begge sidene av Strandstien ble linket sammen med bro i øvre 
Vennesla så man kunne gått en runde 

Få klimaspørsmål mer konkret inn i skolen, fokus, hva gjør du?  hvordan vil vi gjøre det i Vennesla? 
Få det nært og fokus på hver enkelt sin innsats, ikke bare i verden, kan bli for stort og håpløst 

De har valgt å ta slagordet - Grønn Urban Bygd, og dette er noe jeg håper de lever opp til. Hva kan 
vi gjøre sammen, hva kan kommunen gjøre for oss og hva kan vi som innbyggere gjøre for 
kommunen?  

 

 

 

 


