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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra 

och hållbart sätt. Paketet innehåller stora satsningar för kollektiv-

trafiken. Totalt byggs bland annat 5,5 mil nya busskörfält, längre 

platt formar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för bil och cykel 

samt gång- och cykelvägar. Och arbetet är redan igång.

En kollektivtrafik med bättre pendlingsmöjligheter, kortare 

res tider och tätare avgångar ger dig ökad möjlighet att välja hur du 

vill ta dig fram.

I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för 
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och  
bättre trafik information. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln),  
en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är 
också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 
framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Foto: Bildarkivet 

Nu bygger vi ut 
kollektivtrafiken.

ALE. För två veckor 
sedan berättade Aleku-
riren om familjerådgiv-
ningen i kommunen. 

Anna, 29 och Peter 
33 är ett av paren i Ale 
som sökte hjälp och 
lyckades hitta tillbaka 
till varandra. 

– Det är inget fult 
eller pinsamt med att 
vilja satsa på sin familj, 
säger Anna.

I 13 år har de varit ett par 
och tillsammans har de två 
små barn, men någonstans 
på vägen tappade de bort var-
andra. 

– Vi blev till slut bara för-
äldrar och var inget stöd för 
varandra, säger Anna och 
Peter tillägger:

– Vi kämpade bara för vårt 
eget och kunde inte lyssna på 
varandra. 

De hade kommit till en 
återvändsgränd där de satt 
fast i samma roller som för 
tio år sedan. Varje konflikt 
slutade likadant eftersom de 
båda två trodde sig veta hur 
den andre tänkte och insåg 
inte hur mycket de hade för-
ändrats. 

– Barnen la till en stressni-
vå och min inställning var att 
”det blir bättre så fort de blir 
större”, säger Peter.

– Jag tänkte mer att ”jag 
mår inte bra nu och vill inte 
stå ut”, menar Anna.

Detta var i höstas och 
vändpunkten kom när Peter 
kom på Anna med att flirta på 
nätet. Då hade det gått så pass 
långt att de båda hade börjat 
ställa sig in på att gå ifrån var-
andra. Peter tog heller inte 
särkilt illa vid sig utan stod 
ganska likgiltig inför faktu-
met att Anna sökte bekräf-
telse på annat håll.

I början av december kon-
taktade de för första gången 
familjerådgivningen, egent-
ligen för att få ett bra avslut 
med tanke på att de har två 
barn, 1 och 3 år gamla. 

Eftersom barnen är under 
3 år fick de förtur och kunde 
ganska snabbt få en tid. 

Precis i början av janua-

ri kom de för första gången 
till familjerådgivningen som 
håller till i Kungälv.

– Redan innan hade vi 
börjat prata lite och kommit 
fram till att vi ändå ville för-
söka rädda vårt förhållande. 
Vi var egentligen öppna för 
både och, men efter första be-
söket hade vi bestämt oss för 
att vi ville försöka och barnen 
är den största anledningen till 
att vi tog det beslutet, berät-
tar Anna.

Tanken med familjeråd-
givning är att få hjälp med 
att välja rätt väg, vare sig det 
handlar om att gå isär eller 
hitta tillbaka. 

Sammanlagt gick Anna 
och Peter på 5-6 samtal. 
I början gick de en gång i 
veckan och allt eftersom mer 
sällan. Redan efter andra 
gången upplevde de en riktig 
nytändning.

– Det blev en jätteför-
ändring. Vi hade ingenting 
att förlora och kunde lägga 
korten på bordet, säger Anna. 

– Hade jag lämnat Anna 
och fortsatt i samma spår med 
ett nytt förhållande så hade 
det inte heller fungerat. Det 
handlar mycket om att ut-
vecklas i sig själv och komma 
fram till varför man gör på ett 
visst sätt, säger Peter.

 
Inget misslyckande

Uppdraget de fick av famil-
jerådgivaren var att inte vara 

luddig mot varandra och inte 
tro att den andre alltid förstår. 

– Vi jobbade mycket på 
att prata mer efter våra egna 
behov och verkligen lyssna på 
vad den andre säger. Mycket 
handlar om att ha förtroen-
de i att man inte vill varandra 
något ont, säger Peter. 

Reaktionerna från deras 
anhöriga när de berättade att 
de gick i familjerådgivning 
var enbart positiva. 

– Alla tycker det är bra 
att vi satsar på vår familj och 
det är ingenting att skämmas 
över. Jag tror man behöver se 
att terapi inte innebär att man 
har misslyckats eller är svag, 
det är precis tvärtom. Man 
har femtio procent av förhål-
landet själv och det gäller att 
se sin del och ta ansvar för 
den, säger Anna.

De har fortfarande ett 
besök kvar hos familjeråd-
givningen, som en reserv. 
Förhoppningsvis kommer 
de inte att behöva det, men 
med tanke på hur deras situ-
ation såg ut för mindre än ett 
halvår sedan ser de ingen an-
ledning att skjuta på det om 
de skulle hamna i en ny åter-
vändsgränd.

– Jag hoppas att vi genom 
att berätta vår historia kan in-
spirera andra par i Ale att våga 
söka hjälp.

Fotnot. Namnen är fingerade

JOHANNA ROOS

Vågade satsa på kärleken

Efter 13 år tillsammans tog Anna och Peter hjälp av familje-
rådgivningen i Ale för att rädda sitt förhållande.

– De hittade tillbaka till varandra genom – De hittade tillbaka till varandra genom 
familjerådgivningfamiljerådgivning

”Lärlingsgymnasiet gav mig chansen till 
jobb. Efter halva utbildningen valde 
min arbetsgivare att satsa på mig, så han 
köpte en helt ny grävmaskin som jag har 
när jag gräver ner fiberkabel.”
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