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SKEPPLANDA. Konkur-
rens på lika villkor.

Det är vad åkeriföre-
tagen önskar mest av 
allt.

– Så är det inte nu, 
konstaterar Bengt-Åke 
Gustafson på Lödöse 
Åkeri.

I förra veckan kom en dele-
gation moderata riksdagspo-
litiker på besök för att möta 
representanter från Lödöse 
Åkeri och Ellbo Åkeri. På 
plats fanns även Annika 
Persson, regionchef för 
Sveriges Åkeriföretag, samt 
näringslivsutvecklaren i Lilla 
Edets kommun, Kajsa Jern-
qvist.

– Vi vill ta tillfället i akt 
att lyfta fram de orättvisor 
som vi upplever inom den 
svenska åkerinäringen. Det 

är inte konkurrens på lika 
villkor och fortsätter det så 
här kommer det att innebä-
ra slutet för en del åkerifö-
retag. Det i sin tur drabbar 
dem som vi samarbetar med, 
verkstäder och så vidare, för-
klarar Bengt-Åke Gustafson.

När lokaltidningen dyker 
upp är sällskapet samlat på 
Lödöse Åkeris lagerområde 
i Skepplanda, platsen där det 
en gång i tiden tillverkades 
lecakulor. Den produktionen 
upphörde 1984.

– Det fi nns inga margina-
ler inom transportnäringen 
idag. Åkeriföreningen har 
gjort ett bra jobb när man ta-
git fram Fair Transport, men 
det behövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering, men-
ar Maria Olsson på Ellbo 
Åkeri.

Med Fair Transport vill 
man på Sveriges Åkeriföre-
tag lyfta fram och uppmärk-
samma sunda transporter 
från ansvarsfulla åkerier. 
Åkerier som kör trafi ksäkert, 
tänker klimatsmart och er-
bjuder goda arbetsförhållan-
den.

900 medlemmar
– Vi är idag 900 medlems-
företag. Det handlar om att 
öka kunskapen hos de som 
köper tranporter. Köper 
man tjänster från ett av våra 

svenska seriösa åkerier, så 
gynnar man sig själv i slutän-
dan, säger Annika Persson.

Sten Bergheden (M) 
från Mariestad sitter i re-
geringens trafi kutskott. Han 
tog del av åkeriföretagens 
synpunkter och presenterade 
samtidigt det lagförslag, som 
med all sannolikhet kommer 
att klubbas igenom senare 
i höst och vinna laga kraft 
vid årsskiftet. Förslaget är 
tillskrivet för att komma till 
rätta med de illegala trans-
porterna och innebär bland 
annat krav på att föraren 
ska kunna styrka att tran-
porten är en laglig cabota-
getransport, avskräckande 

sanktionsavgifter för de som 
bryter mot cabotagetran-
sportreglerna och dessut-
om effektivare verktyg för 
polisen genom exempelvis 
klampning av fordon. Vid 
klampning låses fordonets 
hjul fast med en hjulbo-
ja som omöjliggör körning 
utan att skada fordonet. 

– På det här sättet kan vi 
komma till bukt med de ose-
riösa åkare som tar sig in i 
Sverige. I Tyskland har det 
skett en självsanering och 
det är en helt annan nivå på 
de fordon som kör där idag, 
säger Sten Bergheden.

– Ett annat viktigt steg är 
att dagens 21 polismyndig-

heter blir en nationell po-
lismyndighet från och med 
2015. Tidigare har trafi k-
brott prioriterats olika. Nu 
kan vi gå in och peka med 
hela handen. Det blir en tyd-
ligare roll för trafi kpolisen 
och för de inom kåren som 
kan yrkestrafi ken, avslutar 
Sten Bergheden.

Önskar konkurrens på lika villkor
– Åkeriföretagen mötte politiker

Diskuterade åkerinäringens förutsättningar gjorde Bengt-Åke Gustafson, Lödöse Åkeri, riksdagsleda-
mot Camilla Waltersson-Grönvall (M) och Robert Johansson, Ellbo Åkeri.
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Sten Bergheden (M) sitter med i 
regeringens trafikutskott.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Åkeriföreningen 
har gjort ett bra 
jobb när man 
tagit fram Fair 

Transport, men det be-
hövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering.
MARIA OLSSON
ELLBO ÅKERI

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun får sin första 
bilbesiktningsstation.

I Biljours lokaler på 
Bäckvägen tar ClearCar 
plats.

– Vi räknar med att 
slå upp portarna i slu-
tet i början eller mitten 
av november, säger 
marknadschef Kristina 
Sundén.

I februari i år kunde alebor-
na glädja sig åt en bilbesikt-
ningsstation på hemmaplan 
när ClearCar öppnade på 
Hålstensvägen i Älvängen. 

Nu är det Lilla Edet-bornas 
tur.

– Reponsen i Älvängen 
har varit över all förväntan. 
Vi kommer att få rekry-
tera en person till för att 
klara den efterfrågan som 
fi nns där, förklarar Kristina 
Sundén.

Renoverar lokalen
Just nu håller lokalen i Lil-
la Edet på att renoveras för 
ändamålet. En vepa med 
företagets emblem har satts 
upp ut mot E45, som vitt-
nar om att en ny station är 
på gång.

– Det fi nns ett uppdämt 
behov i Lilla Edet. Det är 

redan invånare som har hört 
av sig till vår kundtjänst och 
frågat om de kan boka tid, 
säger Kristina Sundén.

ClearCar kommer att ha 
ett drygt 40-tal stationer 
igång när enheten i Lilla 
Edet invigts. Betydligt fl er 
är på gång.

– Vi ska ha öppnat cirka 
60 stationer vid årsskiftet 
och planen för 2015 är 100 
stationer. Fokus ligger på 
att hitta de vita fl äckarna 
på kartan, som innebär att 
vi kommer närmare kun-
derna, avslutar Kristina 
Sundén.

JONAS ANDERSSON

På Bäckvägen i Lilla Edet öppnar ClearCar en bilbesiktningsstation. Invigningen planerar att 
äga rum i början eller mitten av november.  

Bilbesiktning öppnar i Lilla Edet
– ClearCar öppnar på Bäckvägen
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