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Positiv dialog om gods på buss
Den politiska ledningen för Länstrafikbolagen och kollektivtrafikmyndigheterna i både Norr- och
Västerbotten träffades den 14 augusti för att diskutera konsekvenserna av Norrbottens beslut att
avveckla bussgodsverksamheten och för att om möjligt hitta gemensamma lösningar.
- Vi har försökt att blicka framåt och haft helt öppna resonemang, säger Richard Carstedt, regionråd i
Västerbotten. Jag kommer nu att ta kontakt med regionledningen i Norrbotten för att inom kort få
igång en diskussion.
- Det vi vill göra nu är att tillsammans med vårt grannlän se över alternativ för en hållbar lösning av
godsförsörjning i hela Norrbotten. Beslutet att avveckla Bussgods i Norrbotten AB står fast, säger
Länstrafiken i Norrbottens ordförande Anders Öberg, men kollektivtrafiken som bedrivs i Norrbotten är
och vill vara en viktig aktör inför framtiden, fortsätter han.
Länstrafiken i Västerbottens styrelse som sammanträdde under förmiddagen idag beslutade att
bordlägga frågan om framtiden för Bussgods i Västerbotten. Margareta Rönngren, ordförande i
Länstrafiken Västerbotten berättar att styrelsen beslutade att avvakta resultatet av diskussionerna med
Norrbotten innan ett förslag till beslut presenteras för ägaren Region Västerbotten.
- Ärendet brådskar, eftersom vi i båda länen står inför stora trafikupphandlingar, men samtidigt vet vi
alla hur viktig denna fråga är för näringslivet i regionen och för människors möjlighet att leva och bo
även på andra orter än längs kusten. Därför skjuter vi beslutet framåt, säger Margareta Rönngren.
- Mötet med den politiska ledningen för Länstrafiken i Norrbotten präglades av en positiv anda där
samverkan och att hitta lösningar stod i fokus. Alla alternativ ska analyseras och vi kommer även ta
kontakt med andra aktörer och regioner för att tillsammans blicka framåt, säger Richard Carstedt.
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