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Stort intresse för ny demonstration mot Västlänken  
 
Den 7 mars arrangeras en ny demonstration mot Västlänken och trängselskatt i 
Göteborg.  Arrangörerna räknar med ett rekordstort deltagande.  22 november- 
demonstrationen samlade mellan 5000 och 7000, dubbelt så många som antalet 
föranmälda. Med två veckor kvar har redan närmare 5000 anmält sitt intresse. 
Mottot den 7 mars är Stoppa Trängselskatten och Västlänken och bevara demokratin 
i Göteborg. 
 
- Folk känner sig överkörda av politikerna som struntar i folkomröstningen. Oavsett 
att beslutet om höjda trängselavgifter togs innan folkomröstningen, så är folk 
förbannade, säger Eva Smedberg, en av initiativtagarna till demonstrationen.   
- Vi är ofta ute och möter göteborgarna och märker en skrämmande okunnighet om 
Västlänkens konsekvenser, det måste vi ändra på, menar Eva Smedberg.  
 
Sedan starten i november har engagemanget växt inom den ideella och partipolitiskt 
obundna föreningen, Västsvenska Folkinitiativet, en av flera aktiva grupper främst på 
Facebook. Man finns ute på flera köpcenter och bemannar ett tält i Brunnsparken på 
helger, för namninsamling mot Västlänken. ”Griniga gubbar” står på Gustav Adolfs 
Torg på vardagar. 
 
Lördagen den 7 mars samlas deltagarna för avgång klockan 13:30 på Götaplatsen och 
tåget går längs Avenyn till Gustav Adolfs Torg, där tal hålls och information ges. 
 
I uppropet på folkinitiativet.se står det bland annat att läsa: 
 
Det här är en Manifestation för demokratin och för folkets Göteborg. 
Naturligtvis ligger motståndet mot Trängselskatten och Västlänken som grund för det 
här engagemanget. 57 % av göteborgarna vill inte vara delaktiga i dessa två orättvise- 
och prestigeprojekt. 
Och det är helt otroligt dumt av våra politiker att säga att man inte kan stoppa 
Trängselskatten och Västlänken, på grund av att kranskommunerna är 
medfinansiärer. Därför är det viktigt att även ni, från kranskommunerna, sluter upp i 
manifestationen och visar vad ni tycker!  
 
 
Kontaktpersoner: Eva Smedberg, 0706-910657; Samuel Ring, 0708-854527. 
 
Presskontakt: Lena Larsson, 0706-440825, lenalars005@hotmail.se 
 

www.folkinitiativet.se  
 
Urval grupper på Facebook: 
Västsvenska Folkinitiativet 
Stoppa Västlänken Nu! 
Trädplan Göteborg 
Stoppa Trängselskatt i Göteborg 
Griniga Gubbar 
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