
 

NY UTSTÄLLNING OM GÅRDA-ALTERNATIVET  
Nyhetsbrev nr 1- 2016 

På grund av mycket stor efterfrågan öppnar vi på nytt vår utställning om Gårda-
alternativet. Ett alternativ som bättre än Västlänken lever upp till regionens, 
Göteborgs Stads och järnvägens behov av hållbar och väl fungerande infrastruktur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plats Engelbrektsgatan 26  

Tid onsdag den 13:e april - onsdagen den 4:e maj  

Öppettider  
Måndag - Torsdag 12-19 
Fredag - Lördag 11-15 (Söndag stängt) 
Valborgsmässoafton: Stängt 

Studiebesök från företag, sakägare, 
gymnasieklasser och studenter kan efter 
överenskommelse göras på andra tider. Se 
kontaktuppgifter längst ner. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Syftet med utställningen är att visa allmänheten och makthavare i Göteborg och 
regionen att det finns ett betydligt effektivare sätt att skapa hållbart resande än att bygga 
en tunnel för enbart region- och pendeltåg och dessutom under Göteborg. Ett bygge som 
enligt riksrevisionsverket kommer att bli mycket dyrare än vad som redovisats. 

Tunnelbygget utesluter och skjuter på satsningar av Göteborgs kollektivtrafik och riskerar 
hindra stadens övriga utveckling i minst 10 år! 

Satsa istället på en lösning som tillför samtliga parter; Göteborg, regionen och Sverige, mer 
nytta för varje satsad skattekrona. Gårda-alternativet gör detta och förorsakar inte 
tillnärmelsevis lika stor skada på byggnader, kultur, hälsa, natur och daglig 
affärsverksamhet när den byggs eller är i drift.  

Vi vill visa att det är fullt möjligt att ersätta den s.k. ”Västlänken” med Gårda-alternativet 
som är ett helt paket av möjligheter för hållbar regionutveckling, stadsutveckling och 
resandeutveckling – kom till utställningen och se hur! Prata med skaparna av detta 
alternativ direkt! Ställ frågor och få svar! 

Det är inte försent - alla detaljplaner (3 st) och järnvägsplanen är överklagade. Den 4:e 
detaljplanen (Korsvägen) ligger redan nu minst ett år efter i tidplanen. Ärendet i mark-
miljödomstolen har precis börjat och förväntas ta många år innan man eventuellt får en 
lagakraft vunnen dom, vilket krävs innan Västlänkens bygge kan börja.  



Valet 2018 hinner komma innan dess och en informerad allmänhet kan komma att 
prioritera de partier som väljer bort Västlänken och istället visar att de vill skydda sin stad 
från att grävas upp och tvingas stagnera i 10 år eller mer och istället visar hur Göteborg 
skall utvecklas och på så sätt också visa att de förmår använda skattemedel på ett effektivt 
sätt. 

 

VARMT VÄLKOMMEN IGEN TILL VÅR NYA UTSTÄLLNING! 
Ta med er bekanta och vänner som inte hann i februari.  

Ta med era ungdomar som under generationer skulle få 
betala för den undermåliga satsningen på en 
pendeltågtunnel som, om den blir av ger ytterst liten nytta 
till stor kostnad och med mycket stora konsekvenser för 
både Göteborg och regionen.  

Gårda-alternativet ger staden och regionen en 
långsiktigt god och hållbar infrastruktur, 
stadsutveckling och är en samhällsekonomiskt positiv 
investering - kom till utställningen och se varför! 

Hälsningar 

Gårdagruppen  
www.centralstationgårda.se 

 

Studiebesök från företag, sakägare, gymnasieklasser och studenter kan efter 
överenskommelse göras på andra tider. Kontakta:  

- Gunnar Anjou: 0708 74 52 56. gunnar.anjou@gmail.com 
- Peter Muth: 0708 - 69 03 60. pemuth@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STÖD VÅRT UTSTÄLLNINGSARBETE  
Den ideella föreningen Gårdalänken arbetar för en prövning av projektalternativet 
Centralstation Gårda mot den planerade region- och pendeltågstunneln Västlänken.  
Allt arbete är oavlönat och alla kostnader betalas helt med egna medel och donationer.  

Med ökade resurser kan vi sprida mer information och kunskap om vårt alternativa 
projektförslag. Målet är att det genomförs en förenklad förstudie av Centralstation Gårda 
innan bygget av Västlänken påbörjas. 

Stöd vårt utställningsarbete genom att sätt in valfritt bidrag på bankgiro 527-6571, 
tack på förhand. 


