ETT KLIMATVAL den 11 september?
[Ingress]Temperaturen stiger inför valet i höst. Att kalla årets val ett ödesval är ingen överdrift.
Skall vi lyckas hålla den globala uppvärmningen på en ofarlig nivå så måste kraftfulla åtgärder på
plats innan nästa val, om fyra år. Därför borde klimatfrågan vara den största valfrågan. Även här i
Kungälv. Nu har Du möjlighet att påverka!
Idag återkommer vi till frågan som vi fick av Patrik och Inga-Lena innan sommaren och som vi svarade
på i KP 21/6. Det gällde de politiska partiernas ambition att samarbeta i klimat- och hållbarhetsfrågor
efter valet. Vid politikerhearingen i april uttryckte samtliga deltagande partier (S, M, C, MP, V, L och
UP) vilja att samarbeta i dessa frågor efter valet. Vi har nu skickat ut frågor som gäller för Kungälvs
kommun till de partier som deltog i hearingen och till ungdomsförbunden SSU och MUF.
Nu har deadline passerat och vi har fått svar, men inte av alla partier! De partier som svarat är S, C,
MP, V och L.
Ur svaren (som kan läsas i sin helhet på vår hemsida www.omstallningkungalv.se) har vi valt ut två
delfrågor och tittat på om partierna verkar vara någorlunda eniga. Här borde det gå att snabbt
genomföra förbättringar.
Fråga 1: Hur vill ditt parti ÖKA möjligheten till kollektivtrafik i kommunen?
Här svarar samtliga partier att de vill att kollektivtrafiken utvecklas genom ökad turtäthet (samtliga),
speciellt kvällar och helger (V, MP), i synnerhet på landsbygden (V, C, MP, S). Fria resor i
kollektivtrafiken för unga och pensionärer (S, MP) eller fritidskort för ungdomar (L). (V) tycker att

priserna i kollektivtrafiken generellt ska sänkas. (S) föreslår ökad anropsstyrd kollektivtrafik på
landsbygden. Utbyggd Bohusbana med dubbelspår vill (L, S, MP) ha.
Fråga 2: Hur vill ditt parti stimulera till utbyggd solelproduktion?
Alla svarande partier vill ha utbyggnad av solceller. (S) vill ha solceller på alla kommunala fastigheters
tak, (V) och (L) vill ha solceller på alla befintliga byggnader. (C) tycker att alla takytor i
industriområdena ska ha solceller. (V) tycker också att det ska vara krav på solceller på taken vid
nybyggnation av bostäder, medan (MP) vill att hus ska byggas så att tak och eventuellt även fasader
kan utnyttjas för solelproduktion. (MP) och (V) vill ha fler solcellsparker i kommunen. Några partier
(S, L och MP) nämner också att de är positiva till havsbaserad vindkraft.
Patrik och Inga-Lena undrade också vad man som kommuninnevånare kan göra för att medverka till
att miljöfrågorna blir prioriterade i valet. Svaren från politikerna kan vara en hjälp. Använd din röst
och lägg den på det parti som du tycker har den bästa planen för klimatarbetet i kommunen.
Viktigt! lördag 27 augusti ordnar vi en klimatmanifestation i Kungälv! Ämnet är allvarligt men vi vill
också förmedla lekfullhet och fantasi. Vi träffas vid Mimers hus entré 10.30 och tågar till
Marknadsplatsen utanför Kongahälla center. Häng med!

