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i sociala medier med inforFörsvarsmakten har hitDen amerikanska mili-

KRISTIAN JOHANSSON

Militärövningen i Hakefjorden stoppas inte av coronaviruset.
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De ska svara på läsarnas klimatfrågor
En gång i månaden
framöver ska Gunilla
Almered Olsson, Hillevi
Pernmyr och Yvonne
Öhlin Lagerstedt svara
på läsarfrågor om hållbarhet i KungälvsPosten.
■ Omställning
Kungälv,
verkar för ett hållbart samhälle i allmänhet och
Kungälv i synnerhet.
Nätverket vill ställa om
till ett hållbart samhälle där
allt bedrivs som resurskretslopp inom planetens
gränser. Nätverket vill att
Kungälvs kommun bidrar
till den globala omställningen genom lokala delmål och initiativ.
– Vi påverkar Kungälvs
kommun, det gäller alla aktiviteter mot ett hållbart
samhälle. Allt ifrån planeringsakt till energi och
matförsörjning. Vi vill vara
en inspiratör, omställning i
sig är ju en omställning till
ett mycket rikare liv för alla
människor. Istället för en
negativ framtid ska man se
en framtid med möjlighet
för alla att använda olika
resurser i ekosystemet och
i samhället, säger Gunilla
Almered Olsson.
– Syftet är framförallt att
ställa om från fossila bränslen, som är den stora boven, säger Yvonne Öhlin
Lagerstedt.
Delmål i Kungälv är att
kommunens aktiviteter ska
ha en tydlig inriktning till
ett hållbart samhälle, att
öka både lokal matproduktion och efterfrågan av lokalt producerad mat samt
öka förnybar energiförsörjning,
minska
fossildrivna transporter med
mera.
Omställning
Kungälv

HÅLLBARHETSTRIO. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr besvarar läsarnas hållbarhetsfrågor i KungälvsPosten framöver.

fick kommunens hållbarhetspris förra året. Dialog
med Kungälv energi är inledd för att lyfta fram bolagets två kommunala solelparker och att ytterligare
utvidga solenergiproduktionen.

Verkar lokalt
Nätverket ordnar också föreläsningar
tillsammans
med andra aktörer, som till
exempel om tillsammansodling på Mimers hus den 4
april. Det finns redan en
odling i Bollestad och två
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ytterligare planeras etableras i Tofta och Ytterby.
– En omställning till ett
hållbart samhälle har också
en stor social dimension,
säger Gunilla Almered Olsson.
– Ensamhet är ett jättestort hälsobekymmer i dagens samhälle. Att odla tillsammans bidrar till fred, vi
behöver varandra och att
samverka. Vi måste ju lära
oss samarbeta globalt, och
får öva både i det lilla och
stora formatet, säger Hillevi Pernmyr.

Den 24 mars är det premiär för den nya frågespalten i Kungälvs-Posten.
– Utan att skryta om oss
så erbjuder vi ganska
mycket av erfarenheter och
kunskaper om olika dimensioner av omställning,
som vi jättegärna vill ställa
till förfogande. Vi vill gärna
vara ett resurscentrum för
det som gäller vår kommun, säger Gunilla Almered Olsson.
CHRISTINA WAGNER
redaktion@kungalvsposten.se
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Så får du svar på dina frågor
Omställning Kungälv kommer att svara på frågor från KP:s
läsare om hur man lever hållbart och klimatsmart.
● Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com
● Svaren på de frågorna publiceras i KP en gång i månaden
med start den 24 mars.
●

Om trion:
Gunilla Almered Olsson
● Professor i human-ekologi. Bor i Tofta
Hillevi Pernmyr
● Friskvårdsterapeut. Bor i Kungälv
Yvonne Öhlin Lagerstedt
● Beteendevetare och psykoterapeut. Bor i Kareby

