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Kommunalråden Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) framhåller att de tar gemensamt ansvar för att Borås inte ska drabbas av handlingsförlamning. Foto: Lennart Magnusson

●● Ulf Olsson (S) beskrivs som uppgörelsens vinnare.
●● – Vi har inte diskuterat utifrån vad Moderaterna vinner på detta utan det hand-

lar om vad boråsarna vinner, säger Annette Carlson (M).

Ohelig allians 
ger svekdebatt

Citatet

Följer Marcus uttalande från presskonferensen i 
SR och undrar om Alliansen i Borås nu är död.

Tom Andersson (mP)
Kommunalråd i Borås som just nu är på resa i Vietnam, skrev på 
Facebook om S och M:s politiska uppgörelse i Borås.
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makten i boråsInget krav att 
betala halva 
investeringen
Borås. Sverigeförhand-
larna, som ska få fram 
underlag för hur stor 
medfinansieringen kan 
bli till nya höghastighets-
järnvägar, har inget mål 
om att hälften av investe-
ringen bör komma från 
kommuner och näringsli-
vet.

Detta framgick i BT:s 
artiklar om Sverigeför-
handlarnas besök i Borås 
i slutet av förra veckan, 
men är inte korrekt.

Uppgiften är hämtad 
från generaldirektören 
Gunnar Malms utredning 
2009 om förutsättning-
arna för att bygga en ny 
stambana för hastigheter 
över 250 km i timmen.

– Men någon nivå på 
medfinansieringen har 
inte preciserats av reger-
ingen och finns inte i 
något direktiv, säger Lou-
ise Andersson, handläg-
gare på regeringskansliet 
för Sverigeförhandlingen.

Kvinna förd 
till sjukhus 
efter olycka
Borås. En mindre trafik-
olycka inträffade vid Tull-
lamotet strax efter 19.30-
tiden i går kväll. 

En bilist körde på en 
annan bilist bakifrån på 
avfarten vid Tullamotet. 
En kvinna togs med av 
ambulans till sjukhus.

– Hon klagade lite på 
nacksmärtor och åkte 
med för kontroll, säger 
Mats Hermansson, stabs-
chef vid Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. 

Bilarna fick plåtskador 
och bärgades från plat-
sen. 

Rattfull körde 
rakt genom 
rondellen
Borås. En man i 30-års-
åldern döms för grovt 
rattfylleri. Han körde rakt 
genom Knallelandsron-
dellen där han blev stå-
ende. Mannen var alko-
holpåverkad vid bilfär-
den – han hade 0.66 pro-
mille i blodet.

Han döms nu till en 
månads fängelse för 
grovt rattfylleri och 
åläggs att betala 500 kro-
nor till brottsofferfon-
den.


