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Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal lovar grönska inför valet. 

Stockholm får en trädnorm som innebär ett träd per nybyggd 
bostad om de borgerliga vinner valet. Det lovade Kristina Alvendal 
(M) på en presskonferens på fredagen.

”Under de kommande fyra åren planerar vi att bygga 15.000 nya 

bostäder i Stockholms stad. Nu när vi inför en trädnorm innebär 

det att Stockholms stadsmiljö samtidigt berikas med 15.000 nya 

träd”, skriver stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina 

Alvendal (M) i ett pressmeddelande.

Trädnormen går att likna vid den parkeringsnorm som redan 

finns. Förutom en grönare stad  leder vallöftet även till positiva 

klimateffekter, menar moderaterna. Dessutom lovar de att 

avståndet mellan stockholmarnas bostäder och stadens parker, 

som i dag är omkring 300 meter, inte kommer att öka under 

kommande mandatperiod.

Nya parker kommer även att anläggas, skriver moderaterna i 

pressmeddelandet.

”Stockholmarna älskar sina parker och de måste alltid vara en 

naturlig del när staden växer och utvecklas”, skriver Kristina 

Alvendal (M).

Miljöpartiet i Stockholm tycker att det är positivt att 

Moderaterna insett behovet av fler träd, men efterlyser mer 

konkreta besked.

”Sedan länge driver Miljöpartiet de Gröna en politik för fler träd 

och gröna ytor i Stockholm. I vår budget för Stockholms stad 

2010 avsätter vi 50 miljoner kronor för en stor satsning på 

trädplantering. Moderaterna har ännu inte lovat en krona”, skriver 

oppositionsborgarrådet Yvonne Ruwaida (MP) i ett 

pressmeddelande.

DN.se

20:53

14:08

13:33

10:54

06:59

06:30

06:04

SENASTE STOCKHOLMSNYHETERNA  

Nya Norra stationsområdet 
klubbat i kväll

Vårhalkan ger fler benbrott och 
längre vårdköer

Tre skadade i olycka på Torsgatan

Kvinna anhållen för mord i 
Rotebro

Brand i tiobilsgarage i Sigtuna

Lättnad på KTH efter avvärjt hot

Nämndeman dömd för bedrägeri

Till nyhetsdygnet

MEST: Lästa • Tipsade • Kommenterade 

 

Måndag 15 

mar 2010

Sök...  

nmlkji nmlkjDN.se

Förstasidan STHLM Ekonomi Sport Kultur & Nöje Ledare Debatt Bostad Resor Mat & Dryck Livsstil WEBB-TVBLOGGARDN TEMA

 

Lättnad på KTH efter avvärjt hot 1.

Vårhalkan ger fler benbrott och längre 

vårdköer 

2.

KTH håller öppet – trots hotet om 

massaker 

3.

Bitande hund tagen av polisen 4.

Stockholmstestet vecka 10 5.

Omstridd MP-ordförande förlorade 

uppdrag 

6.

DN.se granskar segregationen i 

Stockholm 

7.

Tre skadade i olycka på Torsgatan 8.

Kvinna anhållen för mord i Rotebro 9.

SL inför veckans snöfall: Var ute i god 

tid 

10.

  

ANNONS:

ANNONS:

PÅSTAN.NU ALLTOMMOTOR.SE OM DAGENS NYHETERANNONSERAPRENUMERERAKUNDSERVICE

Sida 1 av 4Moderaterna vill bli grönare - DN.se

2010-03-21mhtml:file://C:\Documents and Settings\Ägaren\Mina dokument\sthlm\Moderaterna v...


