Manifestation ska lyfta klimatfrågor inför valet
På lördag 27 augusti anordnar Omställning Kungälv en klimatmanifestation för att sätta fokus
på klimatfrågorna inför valet.
– Klimatfrågorna måste hanteras nu – annars har vi ingen framtid, säger Gunilla Almered
Olsson, föreningens ordförande.
Med manifestationen vill Omställning Kungälv lyfta klimatfrågan inför valet 11 september.
– Inför valet handlar det som vanligt om många olika samhällsfrågor, men klimatfrågan har
halkat ned, eller till och med ur valretoriken. Det bekymrar oss väldigt mycket. Därför
anordnar vi en klimatmanifestation för att lyfta klimatfrågan, säger Gunilla Almered Olsson.
Många organisationer, föreningar, politiska partier och privatpersoner i alla åldrar har bjudits
in att delta i manifestationen, som också handlar om att uppmana alla att gå och rösta.
– Och att partiet som får rösten tar upp klimatfrågan på ett seriöst sätt. Nationellt, men också
lokalt med åtgärder i kommunen.
Manifestationen startar kl 10.30 vid Mimers hus entré.
– Sedan vandrar vi med musik och plakat till marknadsplatsen Kongahälla. Vid Kongahälla
center ska vi ha ett kort tal, och där blir det mer musik och politiska partier får möjlighet att
säga något.
Klimatförändringarna kan inte längre kan bortförklaras och de kommer allt närmare, säger
Gunilla.
– Kungälv är ett utsatt område. Vår kommun gränsar till vatten längs tre fjärdedel av
kommungränsen: Vid Göta älv, Nordre älv och vid kustremsan. Det är aktuellt nu med
havsnivåhöjningar, översvämningar, lerskred och så vidare.
Och Gunilla nämner även kommunens grundvattenproblem, där till exempel Hålta har haft
problem att få vatten till skolan.
– Vattenfrågan är en del i klimatändringen, den går inte att bortförklara.

Gratis solenergi
Kommunens strategiska mål, som idag i huvudsak har ett socialt fokus, som att ”ge goda
förutsättningar för ett livslångt lärande”, kräver ett stabilt samhälle. Det har vi inte i dag, säger
Gunilla.
– Vi har kriget, prisökningar på mat och energi, och vi har en oförutsägbar utveckling där.
Och vi har pandemin som drabbar oss alla.
– Kommunen måste inrikta sig på klimatfrågan, annars riskerar sociala åtgärder att bli
meningslösa.
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Hon tycker att kommunen ska satsa på att skapa ett större oberoende och en krisberedskap,
och till exempel satsa på lokal matproduktion. Och kommunen måste börja arbeta mot målet
att bli fossilfritt – utan kärnkraft naturligtvis, säger Gunilla.
– Vad gäller exempelvis energifrågan, så har vi har solenergin som är gratis och flödar hela
tiden. Varför utnyttjar man inte den mer? Hela kommunen skulle kunna bli totalt oberoende
av fossilenergi bara på solpaneler, säger Gunilla.
Det är första gången ni håller en sådan här manifestation. Vad hoppas ni på?
– Att det kommer jättemånga människor. Bredden är styrkan i detta. Och jag hoppas att
stämningen ska vara glad och humoristisk. Det är viktigt. Klimatfrågan är ett enormt stort hot
och en ödesfråga, men det här är vår möjlighet inför framtiden, och det gör oss
förhoppningsfulla. Jag hoppas att en del ska komma utklädda, och det ska vara musik och
sång.
Har ni fått några reaktioner än?
– Det är många som sagt att de tycker det är jättebra och roligt – och de ska vara med.
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