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Borås

borås. Bygget av den nya cirku-
lationsplatsen vid avfarten till 
Djurparken har skapat en flask-
hals norr om Knalleland. Stund-
tals är bilköerna långa. Om två 
veckor räknar ansvariga att tra-
fiken släpps på igen.

Bygget av förbifart Sjöbo pågår för 
fullt och ska vara klart senast i sep-
tember nästa år. I samband med 
bygget tvingas anläggaren under 
perioder att begränsa trafiken på 
riksväg 42 genom Sjöbo. Just nu 
byggs en ny cirkulationsplats vid 
infarten till Djurparken. Trafiken 
på platsen är begränsad till ett 
körfält i vardera riktningen och 
stundtals bildas långa köer. I fär-
digt skick kommer rondellen att 
vara tvåfilig.

– Det är främst på morgonen när 
folk ska till jobbet och på eftermid-
dagen när man ska hem igen som 
det blir köer, säger Olof Ekstrand 
som är byggledare för förbifart 
Sjöbo.

Men om ett par veckor, någon 
gång under vecka 45, räknar bygg-
ledaren att flaskhalsen ska vara 
borta och trafiken kan flyta något 
så när normalt igen.

– Vi har stött på lite problem un-
der tiden, bland annat har några 
brunnar inte legat där vi fått upp-
gift om att de skulle ligga. Annars 
återstår det endast lite schaktarbe-
te innan det är klart, säger Olof Ek-
strand.

Sedan tillkommer arbetet med 
kantsten och färdigställandet av 

själva rondellen i mitten av cirku-
lationsplatsen.

Byggledaren påpeka också att 
det redan nu är trafikregler för cir-
kulationsplats som gäller i kors-
ningen, det vill säga att alla som kör 
in i korsningen har väjningsplikt.

Bygget av förbifart Sjöbo flyter 
på som planerat, eller till och med 
bättre än planerat. Bland annat så 
går bygget av den 200 meter långa 
bron som ska gå över järnvägen 
går snabbare än beräknat.

– Blir det en gynnsam vinter så 
kan förbifarten rent av bli färdig 
tidigare än planen, säger han.

Enligt den ursprungliga planen 
ska trafiken släppas på nya förbifar-
ten senast sisa september nästa år.

Håkan Rosenqvist
hakan.rosenqvist@bt.se 033-700 07 52

Det är främst under rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar som det 
bildas långa köer vid rondellbygget strax norr om Knalleland vid infarten till 
Djurparken. FOTO Anders rOberTssOn

Rondellbygge skapar långa bilköer i Knalleland

Ambassadören vill visa 
en ny bild av Frankrike
borås. Baguette, basker, vin 
redan på förmiddagen. Jean-
Pierre Lacroix, fransk ambas-
sadör i Sverige sedan två år 
tillbaka, är väl medveten om 
schablonbilden av Frankrike 
och fransmännen. Men han ser 
som sin uppgift att förändra 
den svenska bilden av Frank-
rike.
I går besökte han Borås och vid en 
lunch på högskolan i Borås var det 
just detta han valde att tala om: för-
domar och missuppfattningar.

– Vi vet hur vi fransmän uppfat-
tas i världen, men vi vet också hur 
vi själva vill uppfattas. Det finns en 
spänning mellan den traditionel-
la bilden och vår egen självbild, sä-
ger han.

Trots bilden av Frankrike som 
ett matälskande, landsbygdsro-
mantiskt land, är det bara två pro-
cent av befolkningen som arbetar 
inom jordbruket. Och Frankrike 
är den största europeiska markna-
den för McDonald’s, matkulturen 
till trots.

– Att vi dricker så mycket vin 
stämmer inte heller längre. Jag 
tror att Sveriges och Frankrikes 
kurvor över  vindrickande kommer 
att mötas snart, eftersom vi drick-
er allt mindre vin och svenskarna 
mer, säger han.

– Bilden av Frankrike är ett Frank-
rike av en annan tid. 

Jean-Pierre Lacroix har lärt sig 
svenska i raketfart, efter bara två år 
i Sverige, och i somras var han en 

av sommarpratarna i radions P1. 
Då pratade han själv om det han 
uppfattat som annorlunda och 
överraskande som ny i Sverige: det 
ständiga fikandet, att cykla i alla 
väder, och att han ibland måste 
bära det märkliga plagget frack.

Men den franska bilden av Sverige 
är positiv, säger han diplomatiskt, 
ett miljövänligt och innovations-
rikt land. Men fördomar finns 
också från det hållet:

– Vädret är en sådan sak. Frans-
män väntar sig att det ska vara 
mycket kallare och sämre väder 
här. Egentligen är Stockholm soli-
gare än Paris, det är det inte många 
som tror, säger han.

– Annars tror jag att man också 
ser Sverige så som det var för kan-

ske 20 eller 30 år sedan: ett land 
som inte var så internationalise-
rat och ett samhälle som gick mot 
total jämlikhet. Men det ger inte 
hela bilden av Sverige av i dag, sä-
ger han.

Under besöket i Borås fick am-
bassadören bland annat se den 
nya Textilhögskolan och besökte 
också Dalkia, ett företag i ener-
gibranschen med huvudkontor i 
Frankrike.

– Det är områden som är myck-
et intressanta för oss. Frankrike har 
stort intresse av energibesparing-
ar, för att få ner koldioxidutsläp-
pen. Och att vi är intresserade av 
mode och textil är en självklarhet.

kaRin samuelsson
karin.samuelsson@bt.se 033-700 07 18

Jean-Pierre Lacroix är Frankrikes ambassadör sedan två år tillbaka. Igår besökte han Borås och såg bland annat den nya Textilhögskolan.
FOTO Anders rOberTssOn

Köerna längre  
– trots fler 
vårdanställda
Vänersborg. Under det gångna 
året har den västsvenska sjuk-
vården fått 500 fler anställda 
läkare, sjuksköterskor och an-
nan personal. Men under sam-
ma period ökade även köerna 
och den samlade vårdproduk-
tionen sjönk.

– Hur kan det bli så här? und-
rade Gunilla Lewén (M) i regi-
onfullmäktiges debatt om del-
årsbokslutet igår.
Lewéns fråga var bara en av inpas-
sen från den borgerliga oppositio-
nen som innebar kritik mot hur 
den rödgröna treklövern S-V-MP 
styr den västsvenska sjukvården. 

Lewén hämtade uppgifterna i 
sitt inlägg ur regionens egen statis-
tik, som svart på vitt visar att en av-
sevärd ökning av antalet anställda 
under tolvmånadersperioden för-
sta juli 2011 till sista juni i år inte 
gett någon ökad vård. 

Tvärtom har det motsatta inträf-
fat. Prestationerna när allt räknas 
samman visar en minskning av 
den totala vårdproduktionen med 
1,7 procent.

Den här minskningen har bland 
annat inneburit att Västra Gö-
taland inte kunnat kamma hem 
en enda miljon ur regeringens 
särskilda premie, den så kallade 
kömiljarden. Något som opposi-
tionsrådet Kristina Jonäng (C) för 
sin del fann ”oroande”.

Jonas Andersson (FP) och John-
ny Magnusson (M) kritiserade de 
rödgröna för att lappa och laga 
med ideliga tilläggsbeslut för att 
hjälpligt fylla på de sinande sjuk-
huskassorna. 

– Det är dags att en gång för alla 
göra något åt de strukturella un-
derskotten inom sjukvården med 
ett program som sträcker sig 2-3 år 
framåt. Det ska innebära en ratio-
nalisering av vården, men samti-
digt ge personalen arbetsro. Nu är 
man stressad varje dag när pengar-
na inte räcker, sa den senare.

Regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S) var även 
han bekymrad över utvecklingen. 
Han hade inget svar på frågan om 
varför produktionen sjunkit trots 
fler anställda och försäkrade att re-
gionledningen låg på förvaltning-
en för att själv få veta.

Jan lindsten


