30
©OTV | Kungälvs-Posten | 30 | 30 | tisdag,

KUNGÄLVS-POSTEN · TISDAG 25 AUGUSTI 2020

25. augusti 2020

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Kommer corona
leda till bestående
förändringar?
Sedan corona pandemin
startade i mars 2020 har
vi fått uppleva förändringar i vårt vardagsliv
och i våra vanor. Det har
påverkat nästan alla dimensioner av vårt liv
oberoende om vi bor i
stan eller på landet.
■ I syfte att minimera
smittspridning har vi lärt
oss begreppet ’social distansering’ och dess praktiska innebörd – att undvika nära kontakter med
andra människor vilket i en
del fall lett till påfrestande
isolering. De ekonomiska
konsekvenserna av minskad konsumtion och minskat resande har det rapporterats om med en del stängningar av företag och permitteringar. Kan överhuvud något positivt komma
ut som ett resultat av coronatiden?

Kommer den
påtvingade
coronahemestern att
påverka vårt
semesterresande?
FRÅGA: Har coronatidens
stora påverkan på arbetslivet lett till bestående ändringar som kommer att
märkas när allt startar upp
igen efter coronan?
ALICE

SVAR: Många har fått erfara att hemarbete via datorn

har fungerat ganska bra
trots en saknad av de sociala kontakterna med arbetskamrater. I Kungälvs
kommun pendlar många
personer dagligen till kontor i centrala Göteborg.
Under coronatiden har
hemarbetet gett en daglig
tidsvinst med upp till 3 timmar med utebliven pendling med bil, tåg och buss.
Det är högst sannolikt att
distansarbete via dator åtminstone en dag i veckan
kommer att bli en bestående effekt för de yrken som
inte är beroende av daglig
kontakt som vård och butik. Skälet är helt enkelt att
många personer kommer
att kräva detta när de sett
möjligheterna att använda
tiden till annat än arbetspendling.
Konsekvenserna för behovet av kontorsarbetsplatser i centrum, för val av
bostadsplats och för behovet av helhetssyn på framtidens stads och landsbygdsplanering – behöver
verkligen tänkas om!
Coronatidens hemester
har i högsta grad varit
märkbar på ett mycket positivt sätt för många kommuner. Det har visat sig i en
markant ökad efterfrågan
på uthyrning av stugor och
fritidshus, båtplatser mm.
Vandringar med och utan
övernattning har verkligen
blivit populärt. I vårt mest
närbelägna naturreservat
Guddehjelms bokskog har
det ibland varit långa köer
och brist på parkeringsplatser… Turridningar med
häst är fullbokade långt in i
november och försäljning

Rörholmen och Stensholmen i Kungälvs kommun har många tydliga spår av sillfiskeperioderna.

av cyklar, tält, annan campingutrustning går på högvarv!
Kommer allt detta att
försvinna när resandet utomlands återigen blir möjligt? Det är högst osannolikt när så många människor och nya generationer
fått upp ögonen för att fantastiska upplevelser är inom räckhåll i vår egen del av
världen och att det är en del
av upplevelsen att vara fysiskt aktiv.
Konsekvenser för klimat
och hållbarhet är uppen-

bara. Mindre dagligt pendlande på marken och långresor i luften ger mindre
utsläpp av klimatgaser och
ökar möjligheten att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden –
klimatneutralitet till 2045.
Ökade aktiviteter och
verksamheter rörande det
skandinaviska landskapet
ger fler arbetstillfällen och
möjligheter för fler att bo på
landsbygden. Detta gynnar
social hållbarhet och är en
del av omställningen.
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Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

