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Jaktplan till Hakefjorden
■ Coronaviruset inget hinder för militärövningen i nästa vecka
Tusendeltagare, finska
krigsfartygochameri-
kanskt jaktflyg.Militär-
övningen iHakefjorden
ochKoön inästavecka
påverkas inteav corona-
viruset.

■ KP har tidigare skrivit
om att militären kommer
att ha en övning i Hakefjor-
den och på Koön med start
på onsdag i nästa vecka.
Övningen kommer delvis
att hållas på kommunens
mark, och Kungälvs kom-
mun har därför ställt som
krav att Försvarsmakten
går ut med riktad informa-
tion till deboendepåKoön.
– Vi kommer att annon-

sera om övningen och gå ut
i sociala medier med infor-

mation. Vi kommer också
att tahjälpavhemvärnet att
sätta upp information på
anslagstavlor, säger Jim-
mie Adamsson, kommuni-
kationschef för tredje sjö-
stridsflottiljen.

Märks inte såmycket
Hanmenar att allmänheten
inte kommer att märka
mycket avövningen.
– Det påverkar inte van-

ligt folk speciellt mycket.
Detmesta sker ute till sjöss.
Det kommerman inte mär-
ka av. Sedan kommer vi ha
övningar på vissa delar av
Koön. Det kommer inte att
bli något inferno, men i vis-
sa moment kommer man
kanske att höra skjutningar
i bakgrunden.
Försvarsmakten har hit-

tills inteändratpånågotvad
gäller övningenpågrundav
coronaviruset.
– Det är inget som vi tror

kommer påverka övningen.
Ärdetnågonsomärsjukien
fartygsbesättning får man
försöka göra så att den per-
sonen inte smittar de and-
ra, men så är det alltid, sä-
ger JimmieAdamsson.

Frånandra länder
Att det också är internatio-
nella gäster med i övning-
en, frånUSA,Frankrikeoch
Finland, innebär inte heller
det några extra försiktig-
hetsåtgärder.
– De är på andra fartyg

och vi kommer nog inte att
träffa dem ens, säger Jim-
mieAdamsson.
Den amerikanska mili-

tärenkommerattbidramed
ett jaktflygplan på övning-
en, medan de andra länder-
nakommeratt ha fartyg.
– Från USA kommer ett

jaktflyg som ska lyssna ef-
ter ubåtar. De fäller bojar i
vattnet med mikrofoner i,
som lyssnar efter ubåtarna.
Det är en förmåga som vi
inte har i Sverige. Samtidigt
vill USA bli bättre på att ja-
ga ubåtar i sådan här miljö.
Vi kommer att ha med två
fartyg från den finska ma-
rinen som vi har mycket
samarbete med. De franska
fartygen är jag inte helt sä-
ker på, deras planering för-
ändras hela tiden, säger
JimmieAdamsson.

KRISTIAN JOHANSSON
Militärövningen iHakefjorden stoppas inte av corona-
viruset. ARKIVFOTO

De ska svarapå läsarnas klimatfrågor
Engång imånaden
framöver skaGunilla
AlmeredOlsson,Hillevi
PernmyrochYvonne
Öhlin Lagerstedt svara
på läsarfrågoromhåll-
barhet iKungälvs-
Posten.

■ Omställning Kungälv,
verkar för ett hållbart sam-
hälle i allmänhet och
Kungälv i synnerhet.
Nätverket vill ställa om

till ett hållbart samhälle där
allt bedrivs som resurs-
kretslopp inom planetens
gränser. Nätverket vill att
Kungälvs kommun bidrar
till den globala omställ-
ningen genom lokala del-
mål och initiativ.
– Vi påverkar Kungälvs

kommun, det gäller alla ak-
tiviteter mot ett hållbart
samhälle. Allt ifrån plane-
ringsakt till energi och
matförsörjning. Vi vill vara
en inspiratör, omställning i
sig är ju en omställning till
ettmycket 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
AlmeredOlsson.
– Syftet är framförallt att

ställa om från fossila brän-
slen, som är den stora bo-
ven, säger Yvonne Öhlin
Lagerstedt.
Delmål i Kungälv är att

kommunens aktiviteter ska
ha en tydlig inriktning till
ett hållbart samhälle, att
öka både lokal matproduk-
tion och efterfrågan av lo-
kalt producerad mat samt
öka förnybar energiför-
sörjning, minska fos-
sildrivna transporter med
mera.
Omställning Kungälv

fick kommunens hållbar-
hetspris förra året. Dialog
med Kungälv energi är in-
ledd för att lyfta fram bola-
gets två kommunala solel-
parker och att ytterligare
utvidga solenergiproduk-
tionen.

Verkar lokalt
Nätverket ordnar också fö-
reläsningar tillsammans
med andra aktörer, som till
exempel om tillsammans-
odlingpåMimershusden4
april. Det finns redan en
odling i Bollestad och två

ytterligare planeras eta-
bleras iTofta ochYtterby.
– En omställning till ett

hållbart samhälle har också
en stor social dimension,
säger Gunilla Almered Ols-
son.
– Ensamhet är ett jätte-

stort hälsobekymmer i da-
gens samhälle. Att odla till-
sammans 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 Hille-
vi Pernmyr.

Den 24 mars är det pre-
miär för den nya frågespal-
ten iKungälvs-Posten.
– Utan att skryta om oss

så erbjuder vi ganska
mycket av erfarenheter och
kunskaper om olika di-
mensioner av omställning,
som vi jättegärna vill ställa
till förfogande. Vi vill gärna
vara ett resurscentrum för
det som gäller vår kom-
mun, säger Gunilla Alme-
redOlsson.

CHRISTINAWAGNER
redaktion@kungalvsposten.se

HÅLLBARHETSTRIO. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr besvarar läsarnas hållbarhetsfrågor i Kungälvs-
Posten framöver. FOTO: CHRISTINAWAGNER

FAKTA

Såfårdusvarpådinafrågor
● OmställningKungälv kommer att svara på frågor frånKP:s
läsare omhurman lever hållbart och klimatsmart.
● Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com
● Svarenpåde frågornapubliceras i KP en gång imånaden
med start den 24mars.

Omtrion:
GunillaAlmeredOlsson
● Professor i human-ekologi. Bor i Tofta
Hillevi Pernmyr
● Friskvårdsterapeut. Bor i Kungälv
YvonneÖhlin Lagerstedt
● Beteendevetare ochpsykoterapeut. Bor i Kareby
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