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Din guide till kollektivtrafiken

trafiknytt
Nu stannar linje 300 och
330 åter på hållplats
Korsvägen i båda riktningarna.
Linje 422 och 423 har en
ny tidtabell med justerade tider.
Bussarna som förstärker
den ordinarie tågtrafiken
på Bohusbanan mellan Göteborg
och Stora Höga respektive Kode
går till och med 30 april. Det går
en förstärkningsbuss på morgonen måndag–torsdag klockan
06.42 från Stora Höga och
klockan 06.49 från Kode, till Nils
Ericsonterminalen. På eftermiddagen går ersättningsbussen
klockan 16.50 måndag–torsdag,
från Nils Ericsonterminalen till
Stora Höga respektive Kode.

Deklarationstips

Nu är det snart dags att börja
tänka på deklarationen. På Västtrafiks hemsida kan du se vad
resorna med Västtrafik kostade
förra året. På startsidan under
nyheter finns en länk till en
sammanställning över alla priser
som var aktuella under 2012.

Sveper förbi. Linje 11 far fram genom ljuset från Bangatans lyktor. Inspirerande, tycker Andreas Österberg som under artistnamnet Det mekaniska undret gett linjen sitt eget soundtrack.
– Musiken är inspirerad av 80-talets syntband. Ljudet är inte alltför perfekt, det ska vara lite skavanker och brus, säger han.
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Tips! Du som
fyllt 20 år får
ta med tre
personer under
20 år utan
extra kostnad
när du reser
med periodkort
eller 1- och
3-dygnsbiljetter.

Andreas gav ljud åt linjen
Det mekaniska undret gjorde linje 11:s soundtrack
Ett sus längs Bangatan, ett
gnissel i en kurva någonstans.
Ljudet av linje 11 är väsen för
en del. Sköna ljud för andra,
som Andreas ”Det mekaniska
undret” Österberg.
Han är något av en mångsysslare i
bild- och ljudbranschen, Andreas
Österberg. Jobbar med reklam åt en
stor livsmedelskedja på dagarna,
skapar bildkonst och skriver musik
på kvällar och helger.
– Jag har gjort lite olika saker,
säger han.
Bland annat en svit låtar om linje
11. Tio hållplatser har fått sin egen
musik i projektet Olika sidor av staden. Låtarna är Andreas Österbergs
personliga tolkningar av hur det
känns längs linjen. Musiken skapar
han under artistnamnet Det mekaniska undret.

personligt
ANDREAS ÖSTERBERG
Ålder: 34 år.
Yrke: Grafisk designer.
Bor: Mariaplan.
Familj: Sambo och två barn.
Lyssnar på: Public Transport, Henrik José,
Mogwai och Collapse Under the Empire.
Läser: Sonic Magazine,
Åker: Linje 11 och en Ford Focus från 2004.
Mer info: www.cyrus.se

Men varför just linje 11?
– Det är en linje jag åkt med väldigt
mycket, säger han.

Avskilda från varandra
Hans sambo kommer från Kortedala och i dag bor de vid Mariaplan,
ställen som linje 11 passerar på vägen till Saltholmen. En tur som går
mellan två delar av Göteborg, rätt
avskilda från varandra mer än rent
geografiskt. Ena änden mångkultu-

”För en kille som jag, som kommer från en småstad
i Dalarna, känns det rätt häftigt med spårvagnar”

Skicka ditt soundtrack till Pling
Visst. Det mekaniska undret gör bra låtar. Sköna syntslingor och bra
texter. Men hur ser ditt eget ljudspår ut när du far fram på Västtrafiks
linjer? En 14-minuterslåt av Isaac Hayes, en twangig Gretchen Wilson
eller Christer Sjögren i kanonform? Kanske har du gjort din egen musik? Skicka in din lista med fem-tio låtar till pling@vasttrafik.se tillsammans med en korta fakta om dig (namn, sysslar med, bor).
Gärna även en mening om listan samt ett porträttfoto på dig själv. Vi
publicerar ett urval av listorna.
rellt, andra etniskt likformigt.
– Staden är segregerad, säger
han.
Men att han kom på låtarna hade
med mer än ett personligt förhållande till hållplatserna att göra. Enligt Andreas är det inspirerande att
åka runt med kollektivtrafiken.
Musikidéer vaknar i hjärnan.
– För en kille som jag, som kommer från en småstad i Dalarna,
känns det rätt häftigt med spårvagnar.

Till en fika
Låtarna ligger ute på Spotify och
han har några hundra lyssnare i

månaden. Lite royalty till Andreas
bankkonto blir det, även om han
inte får många ören per spelning.
– Nej, jag har inte fått ihop till
mycket mer än en fika.
Är du missbelåten?
– Tvärtom, jag är rätt nöjd med
det. Att flera hundra lyssnar är ganska bra.
Thomas Drakenfors

HÄR ÄR LÅTARNA:
Bergsjön, Kortedala, Gamlestan, Centralen,
Magasinsgatan, Järntorget, Slottsskogen,
Mariaplan, Kungssten och Saltholmen. Sök
på Det mekaniska undret på Spotify.

