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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

En ny Götaälvbro ersätter den 

gamla bron och Marieholmstunneln

 – en vägtunnel under Göta älv – 

byggs som komplement till Ting-

stadstunneln. 55 kilometer nya 

busskörfält byggs längs infarts-

lederna till och från Göteborg och i 

Göteborgs centrum. Tågperrongerna 

förlängs så att de på sikt kan ta emot 

längre tåg för fl er resenärer. En ny 

knutpunkt byggs för tåg-, buss- och 

spårvagnstrafi k i Gamlestaden. 

Mer trafi k- och restidsinformation, 

nya cykelbanor, cykelparkeringar, 

buller skydd, rondeller, hållplatser 

samt ytterligare körfält som förbättrar 

framkomligheten för biltrafi ken ingår 

också i Västsvenska paketet.

 För ökad framkomlighet
och bättre miljö

Västlänken är en tågtunnel under 

centrala Göteborg med tre nya 

underjordiska pendeltågstationer 

som avlastar kollektivtrafi ken i den 

växande staden och gör det möjligt 

för fl er pendlare att nå sina 

destinationer utan byten. Västlän-

ken binder ihop pendeltågslinjerna 

i Väst sverige till ett sammanhäng-

ande system och ger dem som bor 

utmed pendlingsstråken ett hållbart 

rese  alternativ till bilen. 

Vi bygger för
framtidens behov

Göteborg är ett viktigt nav för hela 

Väst sverige. Sedan 1970 har 

pendling en till och från Göteborgs 

kommun ökat från 160 000 fordon 

per dygn, till dagens cirka 450 000. 

Det är en ökning med drygt 180 

procent. Resandet med kollektiv-

trafi ken har under samma period 

ökat med 20 procent.

Väg- och järnvägsnätet räcker 

inte till och det kommer att bli 

ännu svårare att ta sig fram om 

ingenting görs, till exempel under 

och över Göta älv, där det redan 

idag passerar cirka 230 000 fordon 

varje dygn. 

De insatser som nu görs, ska inte 

bara klara dagens behov, utan också 

morgon dagens. 

Därför genomförs
Västsvenska paketet

Göteborgs Stad
1,25 miljarder

Västra Götalandsregionen
& Region Halland

1 miljard
Ökade
markvärden
0,75 miljard

Trängselskatt
14 miljarder

Statligt stöd
17 miljarder

Västsverige växer så det knakar. 

Därför genomför vi nu Västsvenska 

paketet som ska ge morgondagens 

resenärer större möjlighet att 

variera sitt resande och dessutom 

en smidi g are vardag. Det handlar 

om ett samhällsbygge som bidrar 

till ett attraktivt, hållbart och 

växande Västsverige.
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Så går finansieringen till

Västsvenska paketet beräknas kosta 

34 miljarder kronor och är möjligt att 

genomföra då staten står för hälften 

och medfi nansiering sker lokalt och 

regionalt. 

Västsvenska paketet får 

betydelse för hela Västsveriges 

utveckling.

ALAFORS. Det skum-
mar utav ölet på Ahla-
fors Bryggerier.

Den första laddnin-
gen av Ahle Julöl har 
levererats till System-
bolaget och fl er är att 
vänta.

– Försäljningsstart 
sker nu på torsdag, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Årets julöl från det lokala 
bryggeriet i Ahlafors gamla 
spinnerifabrik skäms inte för 
sig. Betyget blir högsta tänk-
bara vilket har varit fallet 
under de senaste åren.

– De flesta superlativen är 
väl redan använda vid det här 
laget. Skämt å sido, så har vi 
all anledning att vara nöjda 
med årets brygd. Ahle Julöl 
smakar kanongott, säger 
Christer Sundberg.

20 000 halvlitersbutel-
jer kommer att produceras. 
Hälften av dem är redan 
tappade och försedda med 
etikett.

– Vi kommer att tappa öl 

kontinuerligt under de när-
maste veckorna, säger Sund-
berg.

Systembolaget i Nödinge, 
Lilla Edet, Kungälv och 
Angered kommer att sälja 
Ahle Julöl. Dessutom sker 
leverans till några utvalda 
restauranger.

– Tofta Herrgård och Fars 
Hatt kommer att servera 
Ahle Julöl till sina julbord.

En begränsad upplaga 
av de så kallade magnum-
flaskorna kommer också 
att finnas till försäljning på 
Systembolaget, men det blir 
först i december.

Ingen risk att Ahle Julöl 
säljer slut på Systembola-
get?

– Faktum är att vårt julöl 
brukar ta slut i hyllan på Sys-
tembolaget, ibland ett par 
veckor före julafton. Ahle 
Julöl finns i en begränsad 
upplaga och den som vill 
försäkra sig om några flaskor 
bör nog inte vänta för länge, 
avslutar Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ahle Julöl är 
levererat
– Försäljningsstart på torsdag

Tappning sker kontinuerligt i den gamla spinnerifabriken och 
totalt ska det produceras 20 000 halvlitersbuteljer av Ahle 
Julöl.     

Ahle Julöl kommer att fi nnas till försäljning på Ahle Julöl kommer att fi nnas till försäljning på 
Systembolaget från och med torsdag.Systembolaget från och med torsdag.

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier har all 
anledning att vara nöjd med årets julbrygd.


