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Premiär 1 april 2009

Fler än vi hade kunnat ana har varit inne på dinel.se 

och tyckt till om hur de vill att vårt nya elhandels-

företag ska vara. 

 Just nu sitter vi och grunnar på hur vi ska få ihop 

alltihop till premiären. En inte helt enkel uppgift,

för alla tycker ju inte likadant.

 1 april kan du själv bedöma

hur långt vi har kommit. 

Tack!

ÄLVÄNGEN. Den 14 
juni i tar Swebus över 
ansvaret för busstrafi-
ken i Ale kommun.

Planeringsarbetet 
går på högvarv vad det 
gäller personalrekryte-
ring och fastställande 
av tidtabell.

Helt nya bussar 
väntar Ales kollektiv-
resenärer och Swebus 
utlovar även tätare 
turer.

I höstas stod det klart att 
Swebus vunnit upphand-
lingen av busstrafiken i Ale 
kommun. Därmed återtar 
man det uppdrag som Göte-
borgs Spårvägar haft sedan 
1999.

– Vi är jätteglada att vi 
lyckades vinna anbudsgiv-
ningen för Ale kommun. 
Swebus har som mål att 

etablera sig i Göteborg och 
dess omnejd och där är Ale 
en viktig del, säger trafikchef 
Magnus Härle.

Swebus tar över trafiken 
på busslinjerna 401, 402, 
403, 404, 406, 407, 408, 424, 
425, 433, och 435 samt Lila 
Express. Det första avtalet 
gäller till 2012, då busstra-
fiken sannolikt förändras i 
och med införandet av pen-
deltåg.  

– Vad man kan konsta-
tera är att bussresandet ökar 
i Ale kommun. Naturligt-
vis är trycket som störst på 
morgon- och eftermiddags-
trafiken. Just nu håller vi på, 
att tillsammans med Väst-
trafik, planera tidtabellen. 
Den kommer inte att se ut 
på exakt samma sätt som den 
gör idag, några justeringar är 
att vänta. Från mitten augusti 
kommer det att bli tätare 

trafik och det gäller även på 
helger, säger Magnus Härle 
som emellertid avstår från att 
ge några konkreta exempel 
innan allt är spikat.

– Det är många saker, stora 
som små, att tänka på i en 
sådan här process. Vi är otro-
ligt ödmjuka inför uppdraget 
och att det kan hända saker 
på vägen. Vi för en ständig 
dialog med Västtrafik och 
bemötandet som vi får från 
Göteborgs Spårvägar är väl-
digt positivt, säger Magnus 
Härle.

Hur kommer ni att lösa 
personalfrågan?

– Många av dem som 
nu arbetar på Göteborgs 
Spårvägar kommer att få 
jobb hos oss. Vi har genom-
fört anställningsintervjuer 
sedan i mitten av december 
och räknar med att ha klart 
med all personal i mitten 
av februari. Vi kommer att 
anställa cirka 100 personer, 
övervägande del av dessa blir 
fastanställda, säger Härle och 
fortsätter:

– Jag kan också upplysa 
om att vi tar över hyresavta-
let för lokalerna i Älvängen 
som Göteborgs Spårvägar 
nu disponerar. Vi kommer 
att ha en driftledning på plats 
då den lokala närheten prio-
riteras. Som driftledare har 
vi anställt Stefan Björk, som 

bor i Älvängen och som arbe-
tar på Göteborgs Spårvägar 
idag.

Swebus har beställt helt 
nya fordon som ska trafikera 
Ale, samtliga utrustade med 
alkolås. 29 av de totalt 37 

bussarna kommer dessutom 
att vara försedda med kame-
ror.

– Det innebär en trygg-
het för såväl resenärer som 
förare. Av erfarenhet vet vi 
att kameraövervakning mins-

kar sabotaget på våra bussar, 
avslutar Magnus Härle.

Nya fordon när Swebus tar  över busstrafiken i Ale
– Dessutom utlovas tätare turer

Den 14 juni tar Swebus över ansvaret för busstrafiken i Ale kommun. Trafikchef Magnus 
Härle utlovar nya fordon och tätare turer.
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SWEBUS
Swebus har 7 000 medarbetare 
och 2 500 bussar. Därmed är man 
landets största och ledande tjäns-
teföretag för linjelagd kollektivtra-
fik med buss.
Swebus utvecklar, säljer och produ-
cerar busstrafik på entreprenad åt 
drygt 20 av Sveriges uppdragsgivare 
och där största delen av företagets 

uppdrag är att köra linjetrafik.
Verksamheten består av 27 tra-
fikområden med garage, verkstä-
der och kontor från norr till söder. 
Swebus finns idag på över hundra 
orter runt om i Sverige, från norr till 
söder och vi står idag för ca 30 % 
av de offentliga busstransporterna 
i landet.
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