
Gustav Sjöblom är ny ordförande för Natur-
skyddsföreningen i Göteborg.

– Jag har varit intresserad av miljöfrågor så 
länge jag kan minnas och har tidigare varit med i 
Fältbiologerna.

Gustav Sjöblom gick med i Naturskyddsföreningen för drygt tre år 
sedan och har även varit aktiv i styrelsen sedan två år tillbaka.

– Jag har bland annat varit aktiv i Naturskyddsföreningens tra-
fikgrupp.

Han har körkort men tar sig för det mesta fram med cykel eller 
går. Han tycker att Göteborg är en bra stad att cykla i även om den i 
grunden är en stad planerad för bilar.

– Bilar dominerar ju gaturummet, men jag tycker att politikerna dri-
ver ett målmedvetet arbete för att skapa bättre villkor för oss cyklister.

Naturskyddsföreningen är positiv till den planerade gång- och cy-
kelbron, något som Gustav tycker behövs eftersom det är bökigt att 
ta sig till och från Hisingen med cykel.

Själv cyklar han dagligen fram och tillbaka mellan Örgryte och 
Chalmers.

– Jag forskar inom området teknik och samhälle. Jag 
är i grunden samhällsvetare, men trivs bra på Chalmers 
där man har tät kontakt med näringslivet och teknik-
utvecklingen.

Gustav har även pluggat utomlands och bland annat dok-
torerat i ekonomisk historia på Cambridge i England.

– Jag är född i Falun, men flyttade till Göteborg för fyra 
år sedan eftersom flickvännen och vännerna fanns här.

Nu trivs han jättebra i Göteborg och har genom Na-
turskyddsföreningen även engagerat sig i andra frågor 
som rör trafik och miljö.

– Som representant för Naturskyddsföreningen deltar  
jag i en referensgrupp för K2020 som jag tycker är en 
otroligt seriös och gedigen utredning.

Bland annat har man kommit fram till att kollektivtrafiken tar för lång 
tid och inte har tillräckligt hög kvalitet.

– Tanken är ju att många fler ska åka kollektivt i framtiden. Då 
måste man ha ett helhetsperspektiv och verkligen sätta kollektivtra-
fikresenären i centrum.

Själv reser han inte så mycket kollektivt utan föredrar cykel.
– Att åka spårvagn i centrala Göteborg är inte tidseffektivt. Det går 

nästan alltid snabbare att cykla.
Men Gustav föredrar cykeln även om det gäller lite längre sträckor. 

Under påskhelgen cyklade han till exempel från Göteborg till Orust.
– Förra sommaren cyklade jag och min sambo till ett bröllop vid 

sjön Bolmen, det blev 46 mil tur och retur.
Han tror att cykelturismen har en stor potential på Västkusten.
– I regeringens infrastrukturproposition står det mycket om cykling 

och Vägverket håller just nu på med ett uppdrag som går ut på att se 
över möjligheten att utveckla längre sammanhängande cykelbanor.

Gustav ser många fördelar med att cykla.
– Det är härligt att röra på sig och det blir bara skönare ju mer van 

man blir vid att cykla. Avgörande är också sättet man förhåller sig till 
omgivningen. Som cyklist är man en del av sin omgivning och kan 
förflytta sig smidigt i olika terränger. Man får också en annan närhet 
till både sina medtrafikanter och naturen. Erica Heimler
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Till och med 
den 13 juni kan 
inga spårvagnar 

köra mellan Lana och 
Mölndals centrum på 
grund av ett spårarbete. 
Linje 4 vänder vid Lana, 
och buss ersätter mel-
lan Lana och Mölndals 
centrum. 

Till och med den 
18 juni stannar 
inga spårvagnar 

vid Varbergsgatan på 
grund av att hållplatsen 
ska tillgänglighetsanpas-
sas. Berörda linjer är 2 
och 4. 

Till och med den 
14 juni är håll-
plats Olivedals-

gatan läge A i riktning 
mot Järntorget indragen 
för spårvagn. Bussarna 
stannar vid tillfälliga håll-
platser på gatan. 

Dagens resenär

 Nu kan du ladda pengar 
på Västtrafikkortet
Samma kort, nytt innehåll. Läs mer på vasttrafik.se

Nya åldersgränser
Västtrafik anpassar åldersgrän-
serna till Svensk kollektivtrafiks 
 rekommendationer och inför be-
greppet Skolungdom. Skolungdom 
gäller för enkelresor, sms, konto- 
samt fritidsladdning. Åldersgrän-
serna gäller numera från och med 
den dag man fyller 7, 20 respektive 
26 år. Se grafiken till höger.

Åldersgränser

Samtliga områdes-  
laddningar utom  
Fritids   laddning.

Kontoladdning, 
Fritidsladdning och 
enkelresor

BARN  
0–6 år

SKOLUNGDOM
7–19 år

VUXEN

BARN      UNGDOM VUXEN

20–

0–6 år 7–25 år 26–

Nya sms-biljetter och koder

biljetter införts för nattrafik Vuxen och nattrafik Skolungdom. 
Sms-biljetten är därmed indelad i fyra sms-kategorier. I Göte-
borgsområdet gäller till exempel Vuxen (GV), Vuxen Natt (GVN), 
Skolungdom (GS) och Skolungdom Natt (GSN).

plettera sitt färdbevis för att även gälla i nattrafiken. 

MFV, Skolungdom MFS. Returresan ingår.

GUSTAV SJÖBLOM
Ålder: 32 år.
Familj: Sambo.
Bor: 
Yrke: Forskare i teknikhistoria.
Färdsätt: Cykel.
Intressen: Idrott, politik, natur 
och miljö.
Läser: 1900-talsklassiker.
Lyssnar på: Indiepop.

Fakta

Gustav trivs 
i sadeln

Trampar gärna. Gustav Sjöblom cyklar dagligen mellan hem-
met i Örgryte och forskararbetet på Chalmers men han cyklar 
också gärna längre sträckor för att besöka släkt och vänner. 

Foto: Jeanette Larsson 

Åldersgränser för resor med Västtrafikkortet
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