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Belönad med Årets Dags-
tidning Helhetspris 2022

Belönad med två  
INMA awards 2021

Belönad med  
Guldspaden 2018,  
2019 och 2020

· ·
 · ·

Företag runt
städbolag
utreds för
brottslighet
Nyheter: I en rad artiklar har GP 
granskat städbranschen. Vi kan nu 
berätta att en stor utredning pågår 
mot det nätverk av företag som 

finns kring Alberts städservice – ett 
av de större bolagen inom hemstäd-
ning i Göteborg.

Sidan 10

Peter Hjörne: Det är 
svårt att förstå hur 
Moderaterna, Krist-
demokraterna och 
Liberalerna resone-
rar när de bestämt 
sig för att stödja 
Sverigedemokrater-
nas miss- 
troende- 
för- 
klaring.

Ledare,  
sidan 2

Läs nyheterna
på gp.se eller
i e-tidningen
Nyheter: I morgon är det national-
dagen och då kommer ingen GP i 
brevlådan. Däremot kommer den 
digitala e-tidningen att publiceras 
som vanligt.

Upprustning
på gång för
Bangatan 10
Nyheter: Först var det gamla huset 
ökänt för vanskötsel, sedan blev 
det känt från film och tv. Nu ska 
Bangatan 10 rustas upp och få nya 
vindslägenheter.                      Sidan 12

Beskjutning
av skärgårdsö
väcker oro
Nyheter: Klipporna på ön Knap-
pen i södra skärgården är prickiga 
av skotthål . Ön ingår i ett skjutfält 
och försvaret bekräftar att den an-
vänds som måltavla.              Sidan 16

Så länge 
måste du köa
på Boplats
Ekonomi: Nio år och fem månader 
– så lång är kötiden på Boplats för 
en lägenhet i Majorna-Linné. För 
Angered och västra Hisingen räck-
er det med drygt fem år.      Sidan 22

 BILD: ANDERS YLANDER

Kostnaden för Korsvägen har redan överskridits
Nyheter: Kostnaden för Västlänkens etapp vid Korsvägen har 
redan gått över budgeten på 3,8 miljarder. Samtidigt återstår 
flera kilometer tunnel att bygga, liksom den enorma under-

jordiska stationen. Enligt Trafikverkets karta är en knapp 
tredjedel av Korsvägens 3,2 kilometer långa huvudtunnel 
färdig. Men siktet är fortfarande inställt på att allt ska vara 

klart till 2026, säger projektledaren. GP har besökt bygget, 
som sker med en ovanlig teknik där bergpelare ska ersättas 
med betongpelare.                                                                               Sidorna 6–8

Rätt läge för dig?
Ta ett steg upp och boka en kostnadsfri bostadsvärdering på bjurfors.se/rättläge


