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Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar

Ger plats för längre tåg 

och fler resenärer.

Västlänken

Tågtunnel under Göteborg 

som gör det möjligt att utöka 

tågtrafiken och skapa 

direktresor i regionen.  

Tre stationer ger Göteborg 

nya förutsättningar att skapa 

framtidens stad.

Busskörfält

Gör kollektivtrafiken 

punktligare och mer 

tillförlitlig.

Hisingsbron

Ersätter den utslitna Götaälvbron. 

Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 

cykeltrafik och ny bebyggelse nära 

vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden

Ett nytt resecentrum byggs 

som en del av en växande 

stadsdel.

Marieholmstunneln

En vägtunnel under Göta älv som 

avlastar Tingstadstunneln och 

förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 

i Göteborg efter ett beslut som togs  

i riksdagen 2011. Det innebär en 

höjning med 1, 3, eller 4 kronor 

beroende på när du passerar. 

Det maximala beloppet per dag och 

fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 

www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp

06:00 – 06:29  ............. 9 kr

06:30 – 06:59  ..........  16 kr

07:00 – 07:59  ...........  22 kr

08:00 – 08:29  ..........  16 kr

08:30 – 14:59  .............. 9 kr

15:00 – 15:29  ............  16 kr

15:30 – 16:59  ............  22 kr

17:00 – 17:59  ............  16 kr

18:00 – 18:29  .............. 9 kr

18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 

folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 

har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 

Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.

ÄLVÄNGEN. Det var 
spralligt värre på Olof 
Persgårdens förskola i 
fredags.

Inte undra på.
Three against nature 

såg till att det blev 
sång, dans och fest på 
samma gång.

Ett knappt fyrtiotal barn 
från avdelningarna Vallmo, 
Konvaljen och Vårlöken 
rörde sig i takt med mu-
siken. Pippi-visan, Baloos 
sång och andra välkända 
nummer fick förskolebar-

nen att jubla av lycka och 
stämma upp i allsång.

– Jag känner medlem-
marna i Three against na-
ture och frågade om de ville 
komma till vår förskola och 
uppträda. De tände på idén 
vilket vi är jättetacksamma 
för, säger förskolelärare 
Petra Hall.

Glädjen gick inte att ta 
miste på och energin som 
barnen utstrålade var härlig 
att se.

– Vilken fart, konstatera-
de Petra Hall.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Insamlingen 
av julklappar pågår för 
fullt.

Paketen som givmilda 
alebor skänker ska de-
las ut till barn som an-
nars riskerar att bli utan 
presenter på julafton.

– Det är inte alla 
föräldrar som har råd 
att köpa julklappar till 
sina barn, konstaterar 
Susanne Bohman.

Det var Madelene Nijland 

som tog initiativet till jul-
klappsinsamlingen i fjol. Det 
blev succé. Flera hundra jul-
klappar lämnades in på Mo-
lins Café i Skepplanda och 
Magnolia i Älvängen.

– Det var en helt otrolig 
respons, förklarar Madelene 
som har hjälp av Susanne 
Bohman, som genom Fa-
cebook-gruppen Susannes 
änglar kommer i kontakt 
med hemlösa och familjer 
som lever under socialnor-
men.

– Hela mitt vardagsrum 

var fyllt av leksaker förra 
julen. Framförallt var det 
många gosedjur som kom in, 
berättar Susanne.

I år finns även möjlighet 
att lämna in paket på Tant 
Rut i Nödinge. Alla presen-
ter är välkomna.

– Det ska vara hela och 
rena saker. Vi är jättetack-
samma om man skriver 
lämplig ålder på julklappen 
och om det passar bäst till 
en kille eller tjej, säger Ma-
delene.

Susanne Bohman har fått 

in julklappslistor från 49 
barnfamiljer i Ale varför det 
inte råder någon tvekan om 
att behovet finns.

– Det är inte bara småbarn 
utan även tonåringar, poäng-
terar Susanne.

Sista dagen att lämna in 
paket hos Molins Café, Mag-
nolia eller Tant Rut är mån-
dagen den 22 december.

– Julen är barnens högtid 
och då vill vi att tomten ska 
komma till alla, avslutar Su-
sanne och Madelene.

JONAS ANDERSSON

Julklappsinsamlingen har startat
Madelene Nijland och Susanne Bohman har hand om den julklappsinsamling som pågår fram till och med den 22 december på 
Molins Café i Skepplanda, Magnolia i Älvängen och Tant Rut i Nödinge.
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Fredagsmorgon på Olof Persgårdens förskola med sång och 
dans.

Fartfylld morgon på
Olof Persgårdens förskola


