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ÄLVÄNGEN. En funk-
tionsnedsättning ska 
inte utgöra något 
hinder för dem som vill 
åka kollektivt.

Idag finns hjälpme-
del i form av ramp för 
personer som sitter i 
rullstol eller går med 
rollator.

– Vi vill att alla ska 
åka med oss, säger 
Stefan Björk på Nobina.

I onsdags förmiddag hade Ale 
DHR, i samarbete med bru-
karrådet, bjudit in till en in-
formationsträff på Älvängens 
aktivitetshus. Syftet var att 
överbrygga de farhågor som 
gruppen funktionshindrade 
och äldre ibland känner inför 
valet att ta bussen som färd-
medel.

– Alla våra bussar är utrus-
tade med handikapps- och 
rullstolsplats. Bälten finns i 
99% av våra fordon, det är 
bara några av de äldre reserv-
bussarna som saknar det, för-
klarade Stefan Björk i sitt an-
förande på aktivitetshuset.

– Tillgängligheten är en 
viktig aspekt och därför finns 
en ramp som gör det möjligt 
att ta sig på bussen med rull-
stolar och rollatorer. Om-
bordstigning sker bak på 
bussen och för att uppmärk-
samma chauffören att ni vill 
åka med är det bara att trycka 
på den knapp som har en 
barnvagns- och handikapps-
symbol.

Några av mötesdeltagar-
na påvisade problemet som 
uppstår när bussen stannar 
för långt ifrån asfaltskanten.

– Då är det bara att säga 
till chauffören, uppmanade 
Stefan Björk.

Efter frågestunden i aktivi-
tetshuset togs besökarna med 
ut till busscentralen i Älväng-
en där Nobina låtit parkera ett 
av sina fordon. Alla bereddes 
möjlighet att ta sig ombord, 
med eller utan ramp. Reak-
tionerna var positiva.

– Jag brukar själv åka buss 
en hel del och måste säga att 
det fungerar riktigt bra. Det 
finns också en del tid att tjäna 
jämfört med färdtjänst, där 
det inte tillhör ovanligheter-
na att man får åka omvägar, 
sade Gunilla Wallengren, 

ordförande i Ale DHR.
Givetvis dök det också upp 

en och annan fråga om det 
nya betalsystemet på bussar-
na. Stefan Björk lämnade föl-
jande svar i ärendet:

– Det enda jag kan säga är 
att Västtrafik prioriterar ar-
betet med att ta fram ett be-
tydligt enklare system än det 
som tillämpas idag.

Nobina demonstrerade tillgängligheten på bussarna
”Vi vill att alla ska åka med oss”

VID BUSSTATIONEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Intresset för onsdagens informationsmöte var stort.

Personer med rullatorer och rullstolar fick uppleva hur det 
går till att ta sig ombord på de bussar som används inom 
kollektivtrafiken. 

Stefan Björk på Nobina fick svara på frågor om biljettsyste-
met.

Gunilla Wallengren, ordföran-
de i Ale DHR.  

Alla vägar 
bär till 

Ale Torg

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar 
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice

Ale Tips & Tobak | Havspalatset | Blomsterriket | Dressman | Drömhuset

Frukt & Grönsakshuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl 

Limit | Lindex | Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka

Klockmaster | Sportringen | Svenheimers Konditori | Systembolaget | ZooNet 

K1 Godis | FRISÖRER: Klippstudion | XLNT | RESTAURANGER: Pizzeria Bella Mia

Mc Donald ś | Ananda Thai Take Away | ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola

Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling

www.aletorg.se

Nu öppnas 
nya avfarter 
till Ale Torg


