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Satsningen att låta pen-
sionärerna åka gratis kol-
lektivtrafik under lågtrafik, 
måndag-fredag 08.30-15.00 
och 18.00-06.00 samt dygnet 
runt på helger, aftnar och 
röda dagar har redan givit eko 
i regionen.

– Flera andra kommuner 
har uppmärksammat Ales 
initiativ och det kommer att 
följas på nära håll. Till att 
börja med blir det intressant 
att se hur många som väljer 
att beställa sitt kort och sedan 
kommer vi att följa hur resan-
det ökar, säger Stefan Krafft 
på Västtrafik.

Responsen hos pensionä-
rerna är god så förväntning-
arna på ett ökat resande är 
rimliga.

– Det är ett väldigt positivt 
och efterlängtat beslut som 
kommunen har tagit och jag 
är övertygad om att förmånen 
kommer att utnyttjas. Vi har 
haft besök av Västtrafik på 
våra pensionsträffar där vi har 
fått en bra instruktion kring 
hur det nya kortsystemet 
fungerar, säger pensionären 
Hans Hellman.

Förslaget om gratis kol-
lektivtrafik för pensionärer 
under lågtrafik väcktes för 
flera år sedan. Utredningen 
har dock tagit tid.

– Grunden är densamma 
som gäller i Göteborg och 
visst känns det bra att fler nu 
kommer att använda bussarna 
som redan går. Det blir ju 
ingen merkostnad för Väst-
trafik, säger Stefan Krafft.

På årsbasis kostar genom-
förandet 1,2 Mkr. Välinveste-
rade pengar säger kommun-
styrelsens ordförande Jarl 
Karlsson (S).

– Det går helt i linje med 
överenskommelsen K2020 
som bygger på ett betydligt 
större kollektivt resande. 
Kortet kommer att gälla även 
på framtidens pendeltåg som 
definitivt kommer att bli ett 
genombrott för kollektivtra-
fiken i Ale, menar han.

Kortet är också möjligt 
att ladda med pengar så att 
det kan användas i högtrafik. 
Eftersom kortet bara gäller 
inom Ale får den som ska resa 
till Göteborg betala ett till-
lägg, men avgiften blir bara 
16,50.

– Jag hoppas att våra pen-
sionärer tar del av kortet och 
inte låter resandet vara ett 
problem för att delta i akti-
viteter, säger Karlsson vars 
åsikter delades av opposi-
tionsråd Jan Skog (M).

– Det är kul att många 
andra kommuner nu får upp 
ögonen för vad vi gör i Ale.

Om man inte vill anta 
erbjudandet just nu kan man 
avvakta. Kortet går att bestäl-
las när som helst, så även 
om det skulle gå förlorat. 
Förhoppningen är att 25% 
av pensionärerna ska välja 
att kvittera ut sitt personliga 
Västtrafikkort.

Fria bussresor för Ales pensionärer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu kan Ales pensionärer beställa sitt person-Nu kan Ales pensionärer beställa sitt person-
liga Västtrafikkort som ger dem rätt att åka liga Västtrafikkort som ger dem rätt att åka 
gratis kollektivtrafik inom kommunen under gratis kollektivtrafik inom kommunen under 
lågtrafik, vardagar 08.30-15 och 18.00-lågtrafik, vardagar 08.30-15 och 18.00-
06.00 samt dygnet runt under helger, aftnar 06.00 samt dygnet runt under helger, aftnar 
och röda dagar.och röda dagar.

ALE. 1 april – och detta är inget skämt – får alebor 
som har fyllt 65 år åka gratis med Västtrafik 
under lågtrafik. 

4400 brev har gått ut till berörda pensionärer 
och detta ska returneras till Västtrafik.

– När vi har fått in dem kan vi skicka ut de per-
sonliga Västtrafikkorten och vi hoppas hinna med 
alla innan den 1 april, men det beror på hur fort vi 
får in blanketterna, säger Annika Friberg, miljöp-
lanerare i Ale kommun.

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Stor visningshelg 17-18 april.

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00
KUNGÄLV GYMNASIEGATAN 4. TEL 0303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE

Ska du flytta i vår? Lämna din bostad till försäljning hos oss
senast den 31 mars så får du en HP Mininote, värde ca 5000 kr! 

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i april, 
då vi visar alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30

(Kungälv) eller 0303-74 90 00 (Ale) så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 15/2 till 
31/3 2010. Datorn får du när vi startar försäljningen av 
din bostad. Då kan du även följa alla steg i försäljningen 
via “123-Såld” på svenskfast.se/Min Bostad! 

Veckans 
visningar!
 All information hittar 

 du på svenskfast.se

PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 244 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Gustav Larssons Väg 24.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749000.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 118 kvm

• Välplanerat • Inglasat uterum • Barnvänligt
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PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 256 kr/månad.
VISAS On 17/3. Ring för tidsbokning. Byvägen 18 B.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749000.

ALE BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 025 kr/månad.
VISAS On 17/3. Ring för tidsbokning. Herrgårdsvägen 23 A.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749000.

ALE SURTE 3 rok, 73 kvm
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PRIS 1 575 000 kr/bud. TOMT 1 516 kvm . VISAS To 18/3. Må 22/3. Ring för tidsbokning. Högstorp 215.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 7 rok, 160 + 60 kvm

• Rymligt hus • 6 sovrum • Barnvänligt
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 220 kvm . VISAS On 17/3. Ring för tidsbokning. Södergården 24.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ALE NOL 4-5 rok, 118 kvm

• Gränsande till grönområde • Barnvänligt • Bra kommunikationer
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge. -  .


