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SÖDRA RÅDA. Timmerman vid kyrkbygge prisades

Traditionsbärare hyllades

Utdelningen skedde i sam-
band med att besöksmålet 
Södra Råda gamla kyrkplats 
invigde årets säsong. Ar-
rangemanget var därför väl-
besökt. 

På plats för att dela ut 
det prestigefyllda priset var 
Per Nordenson, från ”Ulf 
K Nordensons Stiftelse för 
Hantverk i Trä”. 

Trähantverksprisets syfte 
är att uppmärksamma och 
uppmuntra insatser inom 
trähantverket. Det kan gälla 
till exempel forskning, ut-
bildning eller formgivning. 

Årets pristagare är Mattias 
Hallgren, bosatt i Forsvik, en 
av de timmermän som i flera 
år arbetet vid rekonstruktio-
nen i Södra Råda. 

Motiveringen
– Mattias Hallgren får priset 
för hans bildande insatser 
inom kulturvårdssektorn, 
som timmerman och hant-
verksforskare, som tradi-
tionsbärare för en djupare 
kunskapsuppbyggnad och 
medvetenhet bland hant-
verkare. Och som den oför-
tröttlige byggnadsvårdaren, 
sa Per Nordenson och över-
lämnade diplom, blommor 
och en check om 50 000 
kronor.

Owe E Hermansson

Vid en ceremoni vid 
Södra Råda gamla kyrk-
plats på nationaldagen 
delades ett fint hant-
verkspris ut. 

Mattias Hallgren samt prisutdelare Per Nordenson. 
 FOTO: STIFTELSEN NORDENSON 

Det var hösten 2018 som 
de sena kvällsturerna i kol-
lektivtrafiken mellan Hova- 
Gårdsjö och Mariestad samt 
mellan Gullspång och Ot-
terbäcken och Mariestad in-
fördes. För dem som inte är 
bekanta med begreppet an-
ropsstyrd trafik - som sena 
kvällsturer handlar om - kan 

det berättas att resenären får 
ringa in och meddela, minst 
en timme i förväg, att man 
vill åka den sena kvällsturen. 
Dessa turer körs vanligtvis 
med taxibil. 

Många nappade
Uppföljningen året efter vi-
sade att antalet genomförda 

resor på de tillköpta turerna 
var betydligt fler än vad 
Västtrafik tidigare uppskat-
tat. Något som även över-
raskade kommunledning-
en. När 2019 summerades 
visades att det lockat totalt 
749 resenärer de extra tu-
rerna till en kostnad på totalt 
414 000 kronor. 

En diskussion fördes 
till och med om Västtrafik 
kunde uppta resorna inom 
deras ordinarie linjetrafik, 
men då behövde turerna ha 
minst åtta resenärer per tur 
över en längre period. Det 
stupade på att under 2019 
låg antalet resenärer per tur 
på en (1) resenär. 

Varför sena turer? 
När kommunstyrelsen in-
förde de sena kvällsturerna 
anfördes flera skäl.

• Ska bidra till en ökad fri-
het och förbättrad tillgång 
till service för kommuninvå-
narna i Gullspång. Extratu-
rerna nå kommunfullmäkti-
ges mål om att öka resandet 
med kollektivtrafiken. 

• Ska höja resandet med 
kollektivtrafiken totalt sett 
genom att erbjuda en större 
flexibilitet i kollektivtrafi-
ken för de som arbetar el-
ler studerar i Mariestad och 
Skövde. 

• Insatsen ska också kunna 
möjliggöra för kommunin-
vånare som idag inte kan 
eller vill köra bil att fortfa-
rande kunna ta del av kultur- 
och nöjesutbudet i Marie-
stad och Skövde på kvällstid. 

Ungdomar
I tjänsteutlåtandet note-
rades att de nya turerna 

inneburit en större frihet 
och flexibilitet för många 
ungdomar när det gäller re-
sandet. Fler resenärer har 
utnyttjat möjligheten än 
förväntat, vilket tolkades att 
det förelåg ett behov. 

Oppositionsrådet Björn 
Thodenius (M) är vice ordfö-
rande i kollektivtrafiknämn-
den i Västra Götalandsregio-
nen är en av de som vurmar 
för servicen. 

– Det handlar om att vi ska 
vara en attraktiv kommun, 
där man kan bo även om 
inte jobbar i kommunen. 
Man måste se det samhälls-
ekonomiskt. Det räcker med 
att ytterligare en enda barn-
familj med två barn bosät-
ter sig i kommunen så har vi 

gått plus på affären, det vill 
säga fått in mer i skatt och 
utjämning än vad alla ex-
traturer tillsammans kostar 
idag. Gör de här turerna att 
några ungdomar väljer att bo 
kvar i kommunen istället för 
att flytta är det också positivt 
för kommunen.

Delade styrelsen
– Sen kan man också tycka 
att det är ett regionalt ansvar 
att ha minst en kvällstur, för 
att få likvärdiga förhållan-
den i hela regionen. Det är en 
fråga som jag har med mig 
som regionpolitiker i kol-
lektivtrafiknämnden, säger 
Björn Thodenius.

Vad blev då kommunsty-
relsen beslut? Ordförande 

Carina Gullberg (S) föreslog 
att kommunen fortsätter att 
göra tillköp av kvällsturer/
helgturer i kollektivtrafiken 
från Västtrafik och avsätter 
420 000 kronor per år från 
och med 2021 för detta än-
damål med instämmande 
från vänster till höger, näm-
ligen Maria Smedberg (V), 
Jan Hassel (S), Suzanne Mi-
chaelsen Gunnarsson (S), 
Nour Beyed (L), Ann-Chris-
tin Erlandsson (S) och Björn 
Thodenius (M). 

Bo Hagström (C) yrkade 
dock avslag på tillköp av 
kvällsturer i kollektivtrafi-
ken med instämmande av 
Stig Svensson (SD). 

Owe E Hermansson

GULLSPÅNG. Turer delar kommunstyrelsen

Kvällsturerna fortsätter

Kvällsturerna ska fortsätta. FOTO: OWE E HERMANSSON

De sena kvällsturerna i kollektivtrafiken, mindre än 
två år efter att de infördes, har delat kommunstyrel-
sen. 

Majoriteten, från höger till vänster, vill fortsätta 
men representanterna från C och SD ville dra in 
turerna. 

Gullspångs Tennisklubb
Prova tennis i sommar. Tennis för ungdomar 22-26 
juni, Ett förmiddagspass/dag, anmälan med ålder 
(från 7) och kontaktuppgifter till mellberg.eric@
gmail.com senast 15 juni Avgift 150 kr inklusive 
medlemskap, racket finns för utlåning. 
Välkomna Gullspångs Tennisklubb

Mokyrkan Hova
Sönd 14 juni kl. 18:00 Vandringsgudstjänst. Anette 
Brandberg m.fl. Samling vid Lostigen 5 i Slätte. Sönd 
21 juni kl. 11:00 ”Drive.in”-gudstj. Kerstin Persson, 
Bitte o Hasse Lidman m.fl. www.mokyrkan.se

Equmeniakyrkan Gullspång
Söndag kl. 10:00 Samling utanför kyrkan med sång 
och tal. Nattvardsfirande. Medtag egen fikakorg.

Föreningsnytt 
Gullspång/Hova

Boka in er annons på mariestadstidningen.se/ 
foreningsnytt/

Kostnad 170:- eller 240:- beroende på storlek. 
Manusstopp tisdagar kl. 10.00. Föreningsnytt är  
öppen för ideella organisationer och föreningar. 

För frågor  
0501-687 07 
privatannons@mariestadstidningen.se

Mer info 
www.svenskakyrkan.se/

amneharad-lyrestad
eller församlingsbladet

SOMMAR
i Amnehärad - Lyrestads pastorat
Första söndagen efter trefaldighet
– Vårt dop
Söndag 14 juni
Berga kyrka kl. 11.00
MÄSSA
Reine Medelius/Anita Björk

Amnehärad kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST, MUSIKGUDSTJÄNST
Musik i sommarkväll
”Där gullvivan blommar”
Medlemmar ur Amnehärads kyrkokör 
under ledning av Lars Kullnes.
Jenny Ros, tvärflöjt.
Charlotte Holmgren/Lars Kullnes

Vid alla våra gudstjänster och arrangemang följer 
vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkommen till din församling!


