EKSEMPLER FRA ANDRE BORGERSAMLINGER

1. DAVENPORT – COMMUNITY RAIL OVERPASS
Arv, kultur og historie
Vi vil gerne bevare vores industriarv
Diversiteten er vores styrke – vores kulturarv er en aktiv for byen
Davenports egen kultur skal være det bærende fundamentet for dette projekt og skal afspejles i det
endelige design af jernbaneovergangen.
Forbindelser
Projektet skal give plads til flere transportmuligheder og forbindelser. Blødtrafik – fodgængerne og
cyklister - skal dog prioriteres. En multifunktionel sti skal forbinde lokale parker, offentlig transport og
aktive transportruter.
Projektet skal forbinde lokalsamfundet ved at nedbryde eksisterende barrierer og skabe
”destinationsområder” ind i jernbaneovergangen.
Kreativitet
Vi sætter stor pris på kreativitet og kunst og kultur og drømmer om at jernbaneovergangen kan blive et
udstillingsrum for lokale kunstnere, hvor forbipasserende kan nyde kunsten. Vi drømmer også om, at
jernbaneovergangen bliver en arena for både organiserede og spontane kulturaktiviteter og en lokale
attraktion – som fejrer natur og kreativitet.
Sundhed, velvære og tilgængelighed
Vi drømmer om at jernbaneovergangen skal være et område, som fremmer et aktivt liv og en holistisk
tilgang til sundhed og velvære.
Vi ønsker at stedet er tilgængeligt for alle borgere - uanset alder og handicap.
Organisering, samarbejde og partnerskab
Vi erkender at projektets succes er dybt afhængigt af et velfungerende samarbejde mellem Metrolinx,
Torontos lokale politikere, borgere og beboergrupper. Vi har brug for innovative
partnerskabskonstruktioner og -modeller, der sikrer langsigtet og kontinuerlig borgerinvolvering og
medvirkning i initiativet. Vi synes at det er vigtigt at etablere alliancer på tværs af forskellige aktører, der
støtter et levende sted, fyldt med en bred vifte aktiviteter.
Bæredygtighed
Vi ønsker at projektet fortsat vil tage hensyn til samfundets nuværende og fremtidens behov og meste
aktuelle miljømæssige bedste praksis og at nødvendige partnerskaber og governancemodeller
tilrettelægges i lyset af nye behov, der må opstå. Vi skal sikre en god forvaltning af stedet og
borgerinvolvering i dets udvikling.

2. CITY OF MELBOURNE – 10 YEARS FINANCIAL PLAN
Spilleregler/værdier
Principper, der skal være bærende for vores anbefalinger til beslutningstagere
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SMART (specifik, målbart, attraktivt, realistisk, tidsbestemt & rettidigt)
Bæredygtig
Progressiv og fremtidsorienteret
Det bedste for vores by – gøre vores by bedre
Relevant til vores mandat og opgave
Velreflekterede anbefalinger, der tager implikationer for vores medborgere med i betragtning

Vision
Vi drømmer om, at fremtidens Melbourne…
- fortsat er en af verdens meste liveable byer
- er internationalt kendt for de resultater, vi har nået indenfor bæredygtig udvikling og klimatiltag
- er tilgængelig og rummelig for alle beboere - uanset alder og handicap – i alle socialslag og
livsforhold
- fortsat er en livende universitetsby, der yder en bred vifte af tjenester målrettet unge og studerende
- bevare og fejre byens idrætsfaciliteter, kultur- og madinstitutioner.
- Forvalte, udvide og bevare infrastrukturer og faciliteter så Melbourne forbliver landets kommercielle
og økonomiske hub

3. UK - KLIMABORGERTING
Værdier/ visioner
Principper for hvordan UK skal opnå CO2 neutralitet inden 2050
1. Informere, oplyse og uddanne alle – offentligheden, erhverv, enkelte borgere og politikere/
regeringen
2. Social retfærdighed – med ekstra opmærksomhed for de meste sårbare (rimelige og overkommelige
priser; jobmuligheder, UK-regioner, incitamenter og belønninger) – handlinger og ikke bare ord.
3. Regeringen skal være ledende – proaktiv, troværdig, konsekvent (konsensus på tværs af partierne)
4. Beskytte, bevare og genoprette naturen og økosystemer
5. Sikre at løsninger er fremtidsorienterede og fremtidssikre
6. Collaborativ tilgang til problemløsning, som går på tværs af forskellige samfundslag (samarbejde,
dele viden og erfaringer)
7. Planlægge langsigtet – med gradvis overgang fra nuet til fremtid
8. Sag af presserende karakter
9. Støtte grøn og bæredygtig vækst (støtte pionerinnovation)
10.

Inddrage borgere og lokalsamfund og forankre det lokalengagement i nationale løsninger

11. Sætte UKs aftryk i et globalt perspektiv og vær led på den grønne omstilling på globalt niveau
12. Anvende både naturlige og teknologiske løsninger
13. Gennemsigtighed og herlighed
14.

Politiske tiltag skal bakkes op af videnskabelige data og beviser – fokusere på store gevinster

15. Frihed og frit valg – hvor muligt, sikre borgernes og særlige gruppers frihed til at vælge de løsninger
der er bedste for dem, uden at gå på kompromis med at vi, som nation, tager de nødvendige skidt
mod et sundere miljø for de kommende generationer
16.
Co-benefits – klimatiltag kan gavne lokalfælleskaber, lokale forretninger, give impuls til
innovation, og til vores økonomi, dæmpe luftforurening og støj og øge vores livskvalitet og sundhed.

