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NOL. Nu har du möjlig-
het till gratis kompe-
tensutveckling.

Onsdagen den 1 okto-
ber håller Britta Terling 
på Movement AB en 
lunchföreläsning i Nols 
Företagscenter.

Rubriken lyder ”Inget 
är omöjligt” och handlar 
om hur din hjärna på-
verkar och kan påver-
kas av dig själv.
Movement har fl era ben att 
stå på, men den domineran-
de verksamheten i Ale sker 
på uppdrag av Arbetsför-

medlingen i olika program.
– Vi vänder oss i första 

hand till arbetssökande och 
människor i rehabilitering, 
förklarar Britta Terling.

Den kostnadsfria föreläs-
ningen är emellertid öppen 
för alla som ser sig om efter 
nya möjligheter i livet.

– Vi diskuterar hur man 
kan bli smartare och lyckli-
gare genom att göra bättre 
val. En metod som handlar 
om förståelse för hur hjärnan 
reagerar och hur du använ-
der din kunskap på ett smart 
sätt, säger Britta Terling och 
fortsätter:

– Vi tror på människors 
egen kraft och vilja att göra 
skillnad för sig själv och på 
så sätt även för omgivning-
en. Detta är helt enkelt en 
föreläsning för alla som vill 
utforska begreppet ”Ingen-
ting är omöjligt”.

Tanken är att göra en fö-
reläsningsserie under temat: 
Att kunna göra skillnad för 
mig själv.

– Datum för resterande 
föreläsningar är dock inte 
spikade utan den informatio-
nen ber vi att få återkomma 
med, avslutar Britta Terling.

JONAS ANDERSSON

”Ingenting är omöjligt”
– Lunchföreläsning i Nol

Britta Terling på Movement AB bjuder in till lunchföreläsning i Nols Företagscenter onsdagen den 
1 oktober.
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GÖTEBORG. Göteborgar-
na har sagt sitt. 

Det blev ett rungande 
nej till trängselskatten. 

Men vad betyder det 
egentligen?

Även om vi alebor inte fi ck 
medverka i folkomröst-
ningen om trängselskatten 
i Göteborg är vi i hög grad 
påverkade. Allt fl er bosätter 
sig i Ale kommun och många 

pendlar dagligen genom be-
talstationerna runt landets 
näst största stad. 

Trots många av Göte-
borgspolitikernas positiva 
attityd och att opinionsun-
dersökningarna innan om-
röstningen alla pekade mot 
ett ja bestämde sig majori-
teten av göteborgarna förra 
söndagen för att rösta nej.

– Det här en seger för 
göteborgarna, sa Theo Pa-
paioannou, partiledare för 
Vägvalet och en stark röst 
mot trängselskatten, till GT 
förra veckan.

Visst vann nej-sidan folk-
omröstningen, men det be-
höver inte betyda att en för-
ändring verkligen kommer 
att ske.

Folkomröstningen om 
trängselskatt är enbart råd-
givande. Beslutet ligger inte 
hos folket. Faktum är att 
beslutet inte ens ligger hos 
Göteborgs stad.

– Vi äger inte frågan, 
skrev Anneli Hulthén, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Göteborg, i ett press-
meddelande. Hon syftade då 
på Göteborgs stad, som bara 
är en av de parter som Väst-
svenska paketet är en uppgö-
relse mellan. Störst av dessa 
är staten genom Trafi kver-
ket. Det är också staten som 
tar det slutgiltiga beslutet i 
frågan.

Så vad händer nu? Först 
ska fullmäktige hantera frå-
gan. Hur detta kommer 
ske är oklart, men kommer 
enligt Annelie Hulthén att 

bestämmas på oktobers full-
mäktigemöte.

– När vi vet vilken ma-
joritet det blir i staden 
får vi börja förhandla om 
det här, sa Anneli Hul-
tén till GT förra veckan.
När frågan hanterats av sta-
den skickas den vidare till 
regeringen som tar det slut-
giltiga beslutet.

Moderaterna och Soci-
aldemokraterna i Göteborg 
var innan valet överens om 
trängselskatten – att den 
skulle behållas. Redan dagar-
na efter valet hade åsikterna 
ändrats. Moderaternas Jonas 
Ransgård sa efter att röster-
na räknats att han var ”öp-
pen för tanken att göra sig av 
med trängselskatten”. Anneli 
Hulthén däremot stod fast 
vid sina åsikter.

– Som parti står vi upp för 
det Västsvenska paketet. Det 
betyder hela paketet, sa hon 
till GT.

Göteborgs stad och re-
geringen kan helt enkelt 
välja att strunta i resultatet 
av folkomröstningen. Men 
frågan är om omröstningens 
nej verkligen kan ignoreras 
utan att ilskan blir allt för 
stor. Om de istället följer 
folkets nej väntar en tid av 
funderingar, framläggande 
av nya idéer och förhand-
lingar med alla inblandade 
parterna. Hur Västsvenska 
paketet ska kunna fi nansieras 
utan trängselskatt är det idag 
ingen som vet.  

SOFIA KARLSSON

VÄSTSVENSKA
PAKETET

Syftar till att minska an-

delen biltrafi k i Göteborgs 

innerstad. Man vill utöka de 

kollektiva transportmedlen 

och förenkla längre resor.

Ett samarbete mellan Tra-

fi kverket, Göteborgs stad, 

Västra Götalandsregionen, 

Region Halland, Västtrafi k 

och Göteborgsregionens 

kommunalförbund.

Paketet förväntas kosta 34 

miljarder, varav 14 miljar-

der är tänkt att komma från 

trängselskatten.

Ett nej är inte alltid ett nej

BASIC PUFFER 399:-
Rost, svart, marin

DAMJACKOR

VID KÖP AV EN 
SEBAGOJACKA  

MEDFÖLJER EN 
HALSDUK UTAN 

EXTRA KOSTAND

JACKDAGAR
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