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5-resorsladdningen fungerar ungefär som ett klippkort – du köper fem resor, och varje gång du reser dras 
en resa bort. Nu är det extra förmånligt att resa med 5-resorsladdningen, eftersom vi bjuder på femte resan*. 

5-resorsladdning finns att köpa för Göteborg, Göteborgsområdet och tätorterna Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

*Erbjudandet gäller 16–30 april 2010.

Upptäck 5-resorsladdningen.  
Nu får du 5:e resan på köpet.

Läs gärna mer på vasttrafik.se

SURTE. Trafik i alla dess 
former kom att domi-
nera ortsmötet i Surte.

Bana Väg i Väst 
fanns på plats för att 
informera om den pågå-
ende vägutbyggnaden.

Västtrafik berättade 
om kollektivtrafiken 
och det nya betalnings-
systemet på bussarna.

Efter att presidiets ordförande, 
Stina-Kajsa Melin, hälsat 
välkommen och Lotti Klug 
gjort ett kort anförande om 
höstens trygghetsvandring i 
centrala Surte blev det trafiken 
som hamnade i fokus resten av 
kvällen.

Lars Sjögren från Bana 
Väg i Väst visade med hjälp 

av bildspel sträckningen för 
den nya väg- och järnvägen. 
Åhörarna fick också se vart 
trafikplatserna kommer att bli 
belägna samt gång- och cykel-
vägens dragning mellan Surte 
och Bohus. Mötesdeltagarna 
hade en hel del frågor, framfö-
rallt om hur trafiksituationen 
kommer att bli under själva 
byggtiden.

– Förbered er på en besvär-
lig tid med en hel del köer. Jag 
kan inte säga något annat, men 
däremot vet jag att det blir 
otroligt bra när projektet är 
färdigt, svarade Lars Sjögren.

– Vi möts i stora drag av 
positiva reaktioner från all-
mänheten, trots allt spräng-
ande och annat stök som vi 
förorsakar. De flesta tycks 

ändå uppskatta det vi gör och 
är medvetna om den framtid 
som väntar.

Efter kaffepausen blev det 
kollektivtrafik för hela slanten. 
Västtrafik fanns represente-
rade av trafikutvecklare Stefan 
Krafft och Tomas Rodin, 
som ville reda ut alla eventu-
ella frågetecken kring det nya 
betalningssystemet. Att det 
fanns en del oklarheter gick 
inte att ta miste på…

Matarbussar
Stefan Krafft, som gästade 
Surtes ortsmöte för första 
gången, berättade kortfattat 
om Västtrafiks organisation 
och ägandeförhållande innan 
han styrde över sin presenta-
tion på framtidens kollektiv- trafik och K2020. Nya och 

ändamålsenliga pendeltåg ska, 
när infrastruktursutbyggnaden 
är klar, ta surteborna till Göte-
borg. Så kallade matarbussar 
kommer att trafikera samhället 
och transportera resenärerna 
till pendeltågsstationen.

Åhörarna lyssnade intres-
serat, men det var först när 
Stefan Krafft berörde hur 
dagens kollektivtrafik fungerar 
som frågeställningarna tilltog. 
En del uttryckte sitt missnöje 
över att tidtabellen inte efter-
levs. 

– Det är väldigt svårt med 
den verklighet vi lever i. Det 
sker ständiga förändringar i 
och med den pågående vägut-

byggnaden. Vi kommer att 
behålla tidtabellen och ska för-
söka hantera det på bästa sätt, 
förklarade Krafft.

Kritiken mot att linjerna 
403 och 404 numera går via 
Svingeln har föranlett en del 
kritik. I just detta ärende hade 
Stefan Krafft en nyhet att pre-
sentera.

– Det har inte fungerat på 
det sätt som vi hade önskat och 
jag beklagar det. Från och med 
augusti kommer linje 403 att 
återgå till den tidigare sträck-
ningen medan 404 fortsätter 
att gå via Svingeln.

Att samtrafiken i Bohus mot 
Kungälv inte fungerar som 
den ska är också något som 

Stefan Krafft är medveten om.
– Det finns byten som inte 

fungerar och vi ska försöka 
få till stånd en förbättring i 
augusti, lovade han.

Tomas Rodin gav för-
djupade kunskaper i det nya 
betalningssystemet, alltifrån 
enkelbiljett och kontoladd-
ning till områdesladdning. Det 
var många frågor, men innan 
kvällen var slut hade de flesta 
oklarheter skingrats.

Trafikens villkor i nutid och framtid
– Ortsmötet i Surte rätade ut många frågetteckenecken
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Tomas Rodin från Västtrafik berättade om det nya betalningssystemet på bussarna.

Föreningen Södra Bohus-
läns Bilkår samlades till års-
möte i Hemvärnets lokaler 
på Västra gatan i Kungälv, 
söndagen 28 mars. Ett fem-
tontal medlemmar slöt upp 
för att summera det gångna 
årets aktiviteter och för att 
sätta upp riktlinjerna inför 
det kommande.

Ordförande Annicka 
Johansson kunde konstatera 
att 2009 varit ett inspire-

rande och mycket aktivt år. 
Kåren har varit represente-
rad på såväl distrikts-, som 
riksnivå och deltagit med 
informationsaktiviteter på 
bland annat Säkerhetens 
Dag, Göteborgsvarvet och 
Vårruset, arbetat med bäl-
tesräkning och annat trafik-
säkerhetsarbete. Flera med-
lemmar har också genom-
gått utbildning för och varit 
aktiva vid körningar för 

höstens EU-toppmöten.
Medlemmarna har utökat 

sin kompetens genom flera 
olika fordonsutbildningar, 
special- och instruktörs-
utbildningar. Glädjande 
är också att hela tolv nya 
medlemmar välkomnats till 
kåren under året och ambi-
tionen är att locka ännu fler 
intresserade under 2010.

Christina Sandgren

Årsmöte för Södra Bohusläns Bilkår


