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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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NÖDINGE. Endast sju 
ungdomar tog chan-
sen att ställa frågor 
direkt till Stefan Krafft 
och Anders Larsson 
från Västtrafi k då de 
gästade Mötesplats 
ungdom i onsdags. 

Den centrala frågan 
kom att handla om fri-
tidskortets giltighets-
tider, men något tydligt 
svar fi ck man inte.

I meddelandet som Ale 
kommun skickade ut inför 
mötet med Västtrafiks repre-
sentanter poängterades att 
frågestunden vände sig till 
ungdomar och att vuxna var 
välkomna i mån om plats. 

Det blev inte som man 
tänkt. De flesta platser stod 
under möteskvällen tomma 
och mot slutet var det dub-
belt så många vuxna som 
ungdomar i lokalen på 
Mötesplats ungdom. 

– Syftet var att ge ung-
domarna en chans att träffa 
några högt uppsatta perso-
ner på Västtrafik eftersom de 
annars alltför ofta får ”politi-
kersvar”, säger Klas Nordh 
(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande och tillika buss-
chaufför.

Sven Nielsen på Ale fritid 
menar att det brukar vara 
svårt att få ungdomarna att 
komma till mötena så här 
sent in på terminen. 

– Det har redan varit en 
del möten nu under våren, 
som påverkanstorg och ung-
domsfullmäktige. Det var 
tråkigt att inte fler kom, men 
jag tror att det beror på att 
det är långt fram i maj. 

Förlängd giltighet
Han fick istället själv föra 
Ungdomsrådets talan och en 
central fråga var önskemålet 
om att fritidskortet, som idag 
gäller från klockan 16 till 22, 
istället ska vara giltigt mellan 

15 och 23. Anledningen är 
till stor del att fritidsgår-
darna stänger klockan 23 
samt att det kan bli ett glapp 
på eftermiddagen från det att 
skolan slutar tills att busskor-
ten börjar gälla. 

Dessvärre kunde inte 
Västtrafik ge något tydligt 
svar och Stefan Krafft hin-
tade om att inte utmana det, 
för Ales del, 
fördelaktiga 
pilotprojek-
tet som kom 
till efter den 
första Lupp-
u n d e r s ö k -
n i n g e n 
(lokal upp-
följning av 
ungdomspo-
litiken) som möjliggjort de 
kostnadsfria fritidskorten. 

Diskussioner pågår mellan 
kommunen och Västtrafik, 
men en justering ser inte ut 
att kunna bli möjlig just nu 
eftersom man inväntar nya 
prisutredningar.

En fråga som upprörde 
ungdomarna var förseningar 
i kollektivtrafiken och någon 
undrade varför det tar så lång 
tid att skicka ersättningsbus-
sar. Stefan Krafft svarade:

– Vi har inte bussar med 
förare som bara står och 
väntar utan det kan ta tid 
att få fram en buss. När det 
gäller tågen så fungerar de 
oftast väldigt bra, men de 
är också sårbara när det väl 
händer något eftersom hela 
ledet stoppas upp.

Sms-biljetter
Någon annan undrade hur 
mycket det kostar att åter-
ställa tågen efter att klottrare 
varit framme. Där blev svaret 
4,3 miljoner kronor om året. 

Under kvällen diskute-
rades även trygghetsvärdar 
på tågen som hjälper till att 
hålla ordning, ett komple-
ment till nattvandrarna. Det 

är något som man från Väst-
trafiks sida tittar närmare på.  

En annan fråga handlade 
om sms-biljetter. Ungdo-
marna ville veta varför man 
numera måste registrera ett 
konto och vara över 18 år för 
att kunna betala med sms.

– Det är ett beslut som 
tagits inom EU nere i Brys-
sel. Man bestämde då att 

räkningen för 
den sortens 
betalnings-
tjänster inte 
ska få läggas 
till telefon-
r ä k n i n g e n 
e f t e r s o m 
man vill und-
vika att folk 
sku ldsä t ter 

sig. Därför måste det kopp-
las till ett konto och för att 
öppna ett konto måste man 
vara över 18 år, förklarade 
Anders Larsson. 

Från det ena till det andra 
fick Klas Nordh tillfälle att 
förklara hur luftkonditione-
ringen fungerar på en buss.

– Busschauffören slår 
aldrig av luftkonditione-
ringen, men den kan däre-
mot vara trasig och det är 
inte roligt för någon. Felet 
många gör är att öppna tak-
luckan, vilket gör att kylan 
slutar att fungera, så gör inte 
det.

Trots den knapphän-
diga åhörarskaran fick ändå 
Stefan Krafft och Anders 
Larsson många frågor att 
svara på. 

– Jag förstår inte varför 
inte fler ungdomar är här, 
menade en av deltagarna.

Ungdomarna svek 
mötet med Västtrafi k

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

De ungdomarna som trots allt kom till mötet med Anders Larsson och Stefan Krafft från 
Västtrafi k hade många frågor att ställa.

– Men representanterna fi ck ändå många frågor

Vi har inte bussar med 
förare som bara står och 
väntar utan det kan ta 
tid att få fram en buss.

Stefan Krafft


