Klimatmanifestation i Kungälv 27 augusti inför valet 2022
Inför höstens politiska val i Sverige har klimatfrågan halkat ned eller helt ut ur valdiskussionen. Därför arrangerar vi en Klimatmanifestation som inbjuder alla grupper,
organisationer, föreningar och privatpersoner till deltagande tvärs över åldrar och
partipolitik.
Målet med denna klimatmanifestation är att lyfta klimatfrågan i valet, att uppmana
väljare att använda sin röst och att det parti som får rösten tar upp klimatfrågan på ett
seriöst sätt med åtgärder i kommunen.

Var: Samling entrén Mimers hus 10:30. Gemensam vandring till
Marknadsplatsen vid Kongahälla center 11.00.
När: lördagen 27 augusti kl 10.30
Tecknen på klimatförändringen kan inte längre bortförklaras och kommer allt närmare vår del av
världen. Stora skogsbränder i Europa, USA och flera andra länder, torka som breder ut sig och hotar
livsmedelsförsörjning och vattentillgång, grundvattennivåer sänks samtidigt som stora
översvämningar och jordskred drabbar våra samhällen. Antalet klimatflyktingar i världen överskrider
idag antal flyktingar från krig och terror. Allt detta visar tydligt att klimatet förändras.
Manifestationen vill ge en allvarlig påminnelse om att klimatfrågan är verklig också i Kungälv. Även i
Kungälvs kommun sänks grundvattennivån. Vår kommuns gränser utgörs av vatten till mer än 3/4
genom havsstränder och stränderna utefter Göta Älv och Nordre älv. Ökade risker för
havsnivåhöjning, översvämningar och jordskred är uppenbara.
Även om nationella och internationella politiska åtgärder är mycket viktiga för att minska
klimatpåverkan så har manifestationen en tydlig inriktning på åtgärder inom kommunen.
Manifestationen vill samtidigt förmedla lekfullhet och fantasi.

Vi behöver göra allt vi kan för att Kungälvs kommun utvecklas till en hållbar, radiakfri och fossilfri
kommun som har förmåga att hantera klimatfrågans utmaningar och möjliggöra en bra framtid för
kommande generationer. Här är två mycket angelägna klimatrelaterade frågor för Kungälv:

Energi. Redan nu finns välutvecklade tekniska möjligheter och pågående utbyggnad av
solenergiceller för produktion av el. Detta sker idag på tak till privatvillor och industrilokaler. Det
borde vara en självklarhet att hyresbostäder och flerfamiljsbyggnader har solceller för att kunna vara
mindre beroende av svängningar i energipriser och förväntade höjningar. Markbaserade solceller är
mer effektiva än takmonterade och den möjligheten är mycket lite utnyttjad ännu i vår kommun.
För att försörja hela kommunens nuvarande elbehov skulle behövas mindre än 0,1% av kommunens
totala yta!

Mat. Matsäkerhet, dvs att det skall finnas livsmedel att köpa i våra butiker, har varit en självklarhet i
vårt land. Pandemin, krigen i Europa och övriga världen, terror och sabotage och klimatändringen i
världens jordbruksområden, har visat oss att det snabbt kan bli en bristsituation genom vårt
beroende av långväga transporter och fungerande datorsystem. Det gäller leveranser av matvaror
utifrån och av insatsmedel till det storskaliga jordbruket inom landet. Det är därför en angelägen
krisberedskapsfråga att se till att viktiga delar av matförsörjningen sker närmare konsumenter –
också i vår kommun. Det finns ett stort antal matproducenter i kommunen och i Göteborgsregionen.
Det gäller både kött, mejeriprodukter och grönsaker. Lokalproducerad mat skulle kunna gynnas
genom direkta band till kommunens måltidsverksamhet, skolor, vårdinrättningar mm.
Försäljningsplatser och lokala marknader skulle kunna upprättas. Lokala råvaror och produkter i den
omfattande turismen med kaféer och restauranger i kommunen – behöver utvecklas. …Lågt
hängande frukter…?
Dessa två områden ger också exempel på att Klimatomställningen ger många möjligheter. Det
kommer att ge fler och nya arbetstillfällen och faktiskt en ännu bättre livskvalité i vårt välfärdsland!

Det är viktigt att vi blir en stor grupp som tågar genom Kungälv – för att
KLIMATÄNDRINGEN MÅSTE BEGRÄNSAS – DET ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR
ETT FUNGERANDE SAMHÄLLE!
Samling entrén Mimers hus 10:30. Gemensam vandring till Marknadsplatsen
vid Kongahälla center 11.00.
Lördagen 27 augusti kl 10.30 – ca. 13.30.
Just nu pågår arbetet med detalj-programmet för Klimatmanifestationen, dess olika delar,
inkl den avslutande samlingen vid Marknadsplatsen vid Kongahälla Center.
Kolla ofta denna sida som uppdateras löpande!

Anmäl gärna deltagande och idéer om genomförandet till
omstallning.kungalv@gmail.com
VÄLKOMMEN TILL KLIMATMANIFESTATIONEN!

