
Vi går mot nya tider, 
inte bara i Göta älv-
dalen, utan alla som 

någon gång ska ta sig med 
eget fordon genom eller via 
Göteborg. 1 januari införs 
nämligen trängselskatt. Det 
är en del av fi nansieringen 
av det västsvenska infra-
strukturpaketet, där bland 
annat en 
ny tågsta-
tion under 
Göteborg 
ingår liksom 
nya älvför-
bindelser. 
Satsningarna 
i sig hör vi 
sällan någon 
kritik kring, 
möjligen anser en del att 
Västlänken (tågstationerna 
under staden) är för dyr 
och kan komma att påverka 
gestaltningen även ovan 
mark, men att infrastruk-
turen i sig måste utvecklas 
och stimulera kollektivtrafi k 
är det få som protesterar 
mot. Varför då denna storm 
kring trängselskatten? Är 
det avgiften som skrämmer? 
En del, beroende på var du 
bor och ska åka, drabbas 
hårdare. Som mest kan skat-
ten kosta dig 1200 kronor i 
månaden (60 kr/dag). Orätt-
visan har slagit hårt mot 
vissa och det är aldrig roligt 
att få höra svaret; ”Det är 
lite grann slumpen som har 
avgjort”. Placeringen av 
betalstationerna kan debat-

teras till oändlighet och den 
diskussionen tänker jag avstå 
från, däremot är jag förund-
rad över den låga pedago-
giska kompetensen från våra 
beslutsfattare. Egentligen 
pratar vi om satsningar som 
alla är överens om, ändå är 
vi inte överens. Ett grund-
läggande fel fi nns i ordet 

”trängsel-
skatt”. Det 
säger en sak, 
men inne-
börden är 
något annat. 
Du kommer 
till exempel 
att betala 
”trängsel-
skatt” även 

när du åker ut från stan, då 
du i själva verket bidrar till 
att underlätta för trafi ken 
och kanske istället borde 
premieras. Åker du 
från Ale till Kungs-
backa är du inte heller 
i närheten av att skapa 
trängsel i Göteborg, 
ändå ska du betala 
”trängselskatt”. Du be-
talar för något som du 
inte orsakar. Det är det 
opedagogiska ordvalet 
”trängselskatt” som har 
ställt till det. En annan 
benämning, direkt 
kopplad till vad den 
fi nansierar, hade med-
fört betydligt mildare 
stormar. 
Dessutom 
borde av-

giften vara tidsbegränsad. 
När notan är betald borde vi 
åter få köra fritt till och från 
Göteborg.

På plussidan står att kollek-
tivtrafiken får ett nytt starkt 
argument. Enklaste sättet att 
slippa den numera förhatliga 
trängselskatten är att hoppa 
på tåget, å andra sidan har 
Västtrafik för vana att höja 
taxan så hur vi än gör får vi 
nog leva med att betala för 
infrastrukturutvecklingen – 
och det är vi ju ändå i grun-
den överens om…
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Ett grundläggande
fel finns i ordet 

”trängselskatt”. 
Det säger en sak, 
men innebörden är 

något annat. PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra håller

Höstmöte
i Medborgarhuset, Ledet

Torsdag 15 november kl 17.00

Sedvanliga mötesförhandlingar 
med 2013 års budget och 

verksamhetsplan

Kaffe med smörgåstårta

PROkulelebandet underhåller

Lotteridragning.

Varmt Välkomna!

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
Välkommen till

Starrkärrs Bygdegård
torsdag 22 nov kl 16.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 
eller till Gun på 0303-74 51 22

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

PRO Surte-Bohus

PRO Surte Bohus

Budgetmöte
OBS! Ny lokal, Bohus Servicehus
torsdag 15 november kl 15.00

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPIVi erbjuder bla hem-, flytt- och kontorsstädning.

– 150 kr/t med RUT-avdrag (300kr utan)

Vi erbjuder även klädtvätt
– priser från 8 kr

Ring: 0705-41 41 50 

Vi jobbar alla dagar i veckan

Vi hjälper dig göra rent hemma!

500:- rabatt vid köp av 
två pallar eller fl er

Erbjudandet gäller t o m 15 nov

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s


