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Alla kom till
kajen för att
se ångbåten

■ Detta foto togs av en passagerare
1898 när han beskådade folklivet på
kajen. Fullt med bärare, arbetskarlar,
sommargäster och Marstrandsbor i
största allmänhet. Båten har lagt till
utanför Hamngatan 27, ett av Widel-
larnas hus. Kring förra sekelskiftet
blevdetpopulärt att försehusen längs
kajenmedbalkonger, det gickdåatt ta
en högre hyra av sommargästerna.
Denna fastighet var en av de tidigare
meddennanymodighet.
Sommaren är slut och allt man be-

hövde för sommarvistelsen på Mar-
strand skall tillbaka till Göteborg.
Klart att lastas på ligger tvättkorgar
med syltburkar, en pall, rumsavskil-
jare, madrasser, ett badar, som ser ut
att vara avkoppar,medmera.

GÖRANKRISTENSSON
Marstrandshembygdsförening

FOTOTFRÅNFÖRR
UrMarstrandshembygds-
föreningsarkiv.

Kajenär fullmed folk ochgodspå fotot från 1898.

Kommer corona
leda till bestående
förändringar?
Sedancoronapandemin
startade imars 2020har
vi fått uppleva föränd-
ringar i vårt vardagsliv
och i våravanor.Dethar
påverkatnästanalladi-
mensioneravvårt liv
oberoendeomvibor i
staneller på landet.

■ I syfte att minimera
smittspridning har vi lärt
oss begreppet ’social di-
stansering’ och dess prak-
tiska innebörd – att undvi-
ka nära kontakter med
andramänniskor vilket i en
del fall lett till påfrestande
isolering. De ekonomiska
konsekvenserna av mins-
kad konsumtion och mins-
kat resande har det rappor-
terats ommed en del stäng-
ningar av företag och per-
mitteringar. Kan överhu-
vud något positivt komma
ut som ett resultat av coro-
natiden?

Kommerden
påtvingade
corona-
hemesternatt
påverkavårt
semester-
resande?
FRÅGA: Har coronatidens
stora påverkan på arbetsli-
vet lett till bestående änd-
ringar som kommer att
märkas när allt startar upp
igenefter coronan?

ALICE

SVAR:Många har fått erfa-
ra att hemarbete via datorn

har fungerat ganska bra
trots en saknad av de soci-
ala kontakterna med ar-
betskamrater. I Kungälvs
kommun pendlar många
personer dagligen till kon-
tor i centrala Göteborg.
Under coronatiden har
hemarbetet gett en daglig
tidsvinstmed upp till 3 tim-
mar med utebliven pend-
ling med bil, tåg och buss.
Det är högst sannolikt att
distansarbete via dator åt-
minstone en dag i veckan
kommer att bli en beståen-
de effekt för de yrken som
inte är beroende av daglig
kontakt som vård och bu-
tik. Skälet är helt enkelt att
många personer kommer
att kräva detta när de sett
möjligheterna att använda
tiden till annat än arbets-
pendling.
Konsekvenserna för be-

hovet av kontorsarbets-
platser i centrum, för val av
bostadsplats och för beho-
vet av helhetssyn på fram-
tidens stads och lands-
bygdsplanering – behöver
verkligen tänkasom!
Coronatidens hemester

har i högsta grad varit
märkbar på ett mycket po-
sitivt sätt för många kom-
muner.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 parkerings-
platser… Turridningar med
häst är fullbokade långt in i
november och försäljning

av cyklar, tält, annan cam-
pingutrustning går på hög-
varv!
Kommer allt detta att

försvinna när resandet ut-
omlands återigen blir möj-
ligt? Det är högst osanno-
likt när så många männi-
skor och nya generationer
fått upp ögonen för att fan-
tastiska upplevelser är in-
omräckhåll i våregendelav
världen och att det är en del
av upplevelsen att vara fy-
siskt aktiv.
Konsekvenser för klimat

och hållbarhet är uppen-

bara. Mindre dagligt pend-
lande på marken och lång-
resor i luften ger mindre
utsläpp av klimatgaser och
ökar möjligheten att upp-
fylla våra nationella och in-
ternationella åtaganden –
klimatneutralitet till 2045.
Ökade aktiviteter och

verksamheter rörande det
skandinaviska landskapet
ger fler arbetstillfällen och
möjligheter för flerattbopå
landsbygden. Detta gynnar
social hållbarhet och är en
del avomställningen.
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Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN
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