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Västtrafikbutik
stängd för
renovering
Västtrafikbutiken på Nils Ericsonterminalen har nu stängt
för renovering. För biljettköp
hänvisas kunder i stället till
Västtrafikbutiken på Drottningtorget, som har fått utökade öppettider till 06–22 på vardagar,
08–22 på lördagar och 08–20
på söndagar. Det går också bra
att köpa biljetter på Pressbyrån
och av Västtrafiks biljettbil, som
finns på plats på Drottningtorget vid behov.
Under byggtiden kommer det
även att finnas en informationsvagn på Nils Ericsonterminalen
med personal som kan hjälpa till
med resvägs- och tidtabellsfrågor.
Butiken, som kommer att öppna
igen i april, kommer att bli rymligare, ljusare och mer välkomnande.

OBS!
Alla Plingbilder ska
ha 0,5 pkt svart ram

trafiknytt
NY I kväll, i morgon
kväll och på onsdag
kväll, mellan klockan 22.00 och
04.00, ersätts spårvagn 7 och
11 med buss mellan Aprilgatan
och Komettorget, på grund av
spårarbete.

”Hur vågar man låta bli att bry sig?” Ulrika Wilhemsson önskar att fler engagerar sig i klimatfrågan och lär sig leva mer miljövänligt. 
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Klimatet kommer först
Meteorologens tips fick Ulrika att engagera sig i miljön

Håll dig
uppdaterad
– följ oss på Facebook

facebook.com/vasttrafik

För Ulrika Wilhelmsson är klimatet och vår miljö den allra
viktigaste frågan.
– Jag är förvånad över att
inte fler engagerar sig i miljön.
På lång sikt drabbas vi alla
och jag känner att jag måste
göra något.

Dagens resenär
Mitt i livet och efter 17 år på samma
arbetsplats kände Ulrika Wilhelmsson att hon stod och stampade på
samma ställe.
– Det var bekvämt och bra men
jag lärde mig inget nytt och utvecklades inte.
Därför valde hon att säga upp sig
och fick i stället tid att fundera på
vad hon verkligen ville göra.
– Det är en otrolig lyx att kunna
välja vad jag vill lägga min tid på
och valet var egentligen ganska enkelt.
Ulrika har alltid varit intresserad
av miljöfrågor men visste inte vart
hon skulle vända sig. Därför mejlade hon till meteorologen Pär

Holmberg som hållit många föreläsningar om klimatförändringarna.
– Jag frågade vad jag kunde göra
och han skickade en lista med olika
organisationer som arbetar för att
förbättra miljön.
Ulrika valde att kontakta den lokala Naturskyddsföreningen i Göteborg och är nu med i deras klimatgrupp.
– Det är jätteintressant och jag
lär mig otroligt mycket.

Lär ut vegetarisk matlagning
Klimatgruppen i Göteborg startade
sin verksamhet för drygt ett år sedan och har i dag ett stort antal aktiva medlemmar. Gruppen har
bland annat startat en studiecirkel
och anordnar bland annat klimatut-
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bildning och vegetarisk matlagningskurs.
Klimatgruppen är också engagerad i Naturskyddsföreningens klimatnätverk och utbyter erfarenheter med andra klimatkämpar runt
om i landet.
– Det finns många som arbetar
för miljön men de flesta organisationer arbetar isolerat med sina frågor. Därför blev jag så glad när Naturskyddsföreningens klimatgrupp,
vid det senaste mötet, bjudit in Annika Elmqvist från Klimatriksdag
2014.

Vill se fler handfasta råd
Klimatriksdagen är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst
obunden som vill samla organisationer, föreningar och privatpersoner som vill att klimatet ska bli en
stor valfråga 2014. Klimatriksdagen
ska hållas i Norrköping 6–8 juni

2014, dit alla är välkomna.
– Jag har alltid varit intresserad
av att förbättra miljön och tänker
mycket på hur jag lever mitt liv. Jag
sopsorterar och tänker på vad jag
konsumerar men saknar ändå
handfasta råd för hur man ska leva
för långsiktig hållbarhet.
Ulrika önskar att klimatfrågan
var en stående punkt på nyheterna
varje dag.
– Vi behöver mer kunskap om hur
vi ska minska våra koldioxidutsläpp
och jag är övertygad om att vi skulle
klara det om vi fick rätt verktyg. Jag
förstår inte hur man vågar att inte
bry sig.
Erica Holm

För mer information se:
www.naturskyddsforeningen.se
och klimatriksdag2014.se

”Vi behöver mer kunskap om hur vi ska minska
våra koldioxidutsläpp och jag är övertygad om
att vi skulle klara det om vi fick rätt verktyg”

