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Grønne lunger og nære turområder
I en tid med mye stress og høyt tempo, er det stadig viktigere at vi har grønne lunger og
natur å koble av i. Det betyr parker i bysentrum og friluftsområder med turstier inntil og
helst inn mellom boligområdene. Kommunen har et ansvar for trivsel og folkehelse. Det
betyr at kommunen må sørge for at flest mulig får tilgang til park eller friluftsområde
nærmest mulig der de bor. Det betyr også at det bør være mulig for de fleste å gå en tur i
skogen uten å kjøre bil først. Særlig for små barn er det viktig med korte avstander. 100meters-skogen er viktig, her kan det være nok av utfordringer og opplevelser for de
minste, og god trening i å bevege seg i terreng og klatre i trær. Også for folk som setter
pris på halvtimes turer med eller uten hund, er de nære friluftsområder uvurderlige.
Behovet for kort avstand til grønne områder kan komme i konflikt med behovet for å
bygge forholdsvis konsentrert nær bysentrum, for å unngå unødvendig biltransport. Både
miljømessig og helsemessig er det en fordel om flest mulig kan gå eller sykle på jobb. Å
etablere nye, store boligfelt langt fra sentrum, bør en være forsiktig med. I Halden er vi
heldige, som har Brekkerød-området innen gangavstand fra sentrum og med fin natur helt
inntil. I de mest brukte friluftsområdene, som har lysløyper og et tett nett av stier og ligger
nær eksisterende bebyggelse, bør det ikke bygges videre ut så lenge vi har fine
tomteområder som ikke samtidig er nære turområder for mange og aktivitetsområder for
barnehager og skoler.
Kommunestyret i Halden har dessverre godkjent reguleringsplaner i siste periode, som
ikke burde vært godkjent etter vår oppfatning. Miljøpartiet De Grønne vil ha etablert klare
«markagrenser» mot Høyåsmarka, Ertemarka og Hovsfjellet. Stort sett bør nåværende
bebyggelse danne grensen. Markagrensene må innarbeides i kommuneplanen. Vi vil også
sikre grønne korridorer mellom boligområdene og «marka». Videre vil vi sikre Vadet som
et kultur-og friluftsområde, og vi vil prioritere parkområder og småbåtopplag ved
Hollenderen og Tyska. Turstiene i de store grønne korridorene, langs Tista til Tistedal,
langs Remmenbekken/Strupebekken til Lerdalen og gjennom Schultzedalen til Hjortsberg,
må fullføres og holdes ved like slik at folk kan gå der uten gummistøvler. Vi vil også få
bort kloakken fra Schultzebekken og Remmenbekken, slik at det blir triveligere å gå der.
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