
NOL. Kollektivtrafiken 
har varit en efterläng-
tad punkt på ortsmö-
tet i Nol.

Därför var presidiet 
ute tidigt och bokade 
upp representanter 
från Västtrafik.

För tidigt kanske? 
Informatören för det 
nya betalningssyste-
met hade redan hunnit 
glömma...

50 personer hade hörsammat 
inbjudan till torsdagens orts-
utvecklingsmöte i Nols Fol-
ketshus. Det stora intresset 
rörde framtidens kollektiv-
trafik och kanske framför allt 
dagens betalsystem. Nu gick 
det mesta snett och på något 
sätt speglade det tydligt hur 
teknikskiftet från magnetkort 
till avancerade kortmaskiner 
har förlöpt.

Västtrafik skulle ha haft 
en särskild representant med 
uppdrag att informera och 
reda ut alla frågor kring det 
nya betalsystemet. Denna 
person uteblev och trafikut-
vecklare, Stefan Krafft, fick 

försöka reda ut allt som rörde 
kollektivtrafiken.

– Tidigare demonstrera-
de Vässtrafik kortmaskiner-
na genom att ta med sig två 
kopior, men numera gör man 
det digitalt. Det medför att 
vi borde haft både dator och 
projektor på plats med det har 
vi inte, å andra sidan spelar 
det mindre roll eftersom den 
person som skulle ha varit fö-
redragande inte heller är här, 
suckade mötesordförande, 
Lars-Ove Hellman, inled-
ningsvis.

Efter en "brandkårsut-
ryckning" kom tekniken på 
plats och Krafft gjorde så gott 
han kunde för att bringa klar-
het i allt som rörde kollektiv-
trafiken.

Många frågor handlade om 
de fria busskorten för pensio-
närerna och vad som händer 
när man lämnar en taxezon.

– Vet du om att du ska till 
Göteborg när du kliver på 
bussen trycker du på knap-
pen T, då talar du om för 
maskinen att du kommer att 
lämna Ale. Kortet måste då 
vara laddat med lite pengar 

för att kunna debiteras för 
inträdet till Göteborg, sa 
Stefan Krafft.

Detaljfrågorna om betal-
systemet och de olika korten 
var många, fler än svaren. 
Västtrafik hoppas att de be-
kymmer som resenärerna nu 
upplever bara ska vara en till-
fällig tröskel.

Mer positivt är det att 
tala om gratis kollektivtra-
fik inom Ale under lågtrafik 
och helger. Totalt har 2200 

av kommunens pensionärer 
hämtat ut sitt fria busskort 
för resor inom Ale.

– Vi kommer att följa re-
sandet noga. Flera kommu-
ner är intresserade av att göra 
samma sak, avslöjade Krafft.

Mötesdeltagarna uttryck-
te en önskan om att kort-
laddningen borde flyttas till 
Tempo i Nol som har bättre 
öppettider än gamla Press-
byrån.

Pendeltåg
Framtidens kollektivtrafik 
kommer att bestå av pen-
deltåg. Alependeln är plane-
rad att börja gå 12 december 
2012. I samband med detta 
införs matarbussar som har 
till uppgift att samla upp orts-
borna och köra dem till pen-
delstationen.

– Det kommer att ta 22 mi-
nuter från Nol till Göteborg 
och på sikt är målet att pen-
deln inte ska stanna på cen-
tralen utan du ska kunna åka 
vidare med samma tåg mot 
till exempel Järntorget och 
Korsvägen. Detta projek-
tet kallas Västlänken. Vidare 
kommer det inte att köra 
några expressbussar från Nol 
i framtiden, utan allt kommer 
att kretsa kring tåget, berät-
tade Krafft.

Han redogjorde också lite 
för K2020 som är ett samlat 
grepp i Göteborgsregionen 
för att minst fördubbla re-
sandet med kollektivtrafiken 
till år 2025.

– Det handlar om att öka 
turtätheten och förbättra till-
gängligheten med attraktiva-
re fordon. I augusti börjar 
vår första dubbeldäckare att 
trafkera sträckan från Öckerö 
och i juni 2011 blir även Grön 
Express från Kungälv trafi-
kerad med dubbeldäckare. 
Kungälvsborna har ju inget 
pendeltåg att se fram mot, 
förklarade Krafft.
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DEMONSTRERA
I NÖDINGE 1 MAJ

10.30 Samling
vid Centralköket, Nödinge
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Ale gymnasium
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SOCIALDEMOKRATERNA I ALE • LO-FACKEN

YAKOTUPAK 
underhåller

Västtrafiks nya betalsystem inte poppis

VÄSTTRAFIK
Västtrafik ägs till hälften av 
Västra Götalandsregionen. Regi-
onens 49 kommuner äger den 
andra halvan. Inom Göteborgs-
regionen körs 32 miljoner resor 
om året. Omsättningen uppgår 
till 1 miljard. Västtrafik sköter den 
övergripande planeringen och 
även viss hållplatsservice. Taxor 
styrs efter politiska beslut.

– Många frågor på ortsmötet i Nol

Stefan Krafft, trafikutvecklare på Västtrafik, hade mycket 
att stå till svars för när kollegan uteblev...

HAR KORT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Engagerade ortsbor.

Välkomna!

PROGRAM

• Premiering av
 Årets nyföretagare i Ale • Årets entreprenör i Ale • Årets företagare i Ale

• Bilindustrin - en industri i stark förändring
 Hans Nyman, Automotive Sweden 

• EV Adapt AB och utvecklingen inom elbilstillverkningen i Nödinge
 – Vd Håkan Sandberg

• Nytt i Ale – Jarl Karlsson

• Underhållning av kvällens överraskning

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 
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i Ale

Presenterar vårens

Onsdag 28 april kl 18 – 21
Plats: Ale Lion, Rödjans väg, Nödinge

Vid frågor: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

OBS! Obligatorisk anmälan!
senast 26/4 till ale.utveckling@ale.se

Programvärd, Ale Företagsforum


