Korrektur på slutrapporten(version 6
februari) inför tryckning
Per BJ/ 11 februari 2014, sidangivelser relaterat till versionen 6 februari.

Sidan 2. Centrera gärna rubriken samt de två raderna med diarienummer och hemsideadress.
Sidan 2. Ny rad efter rubriken (normal centrerad stil): ”Detta är en reviderad version av slutrapporten daterad
2014-02-11, efter att vi rättat cirka femton mindre fel inför tryckningen. Vilka förändringar som är gjorda, finns
beskrivet på vår hemsida."
Sidan 2. Diarienumret är fel. Ska vara 1870/13
Sidan 2. Uppräkningen av deltagare. Lyft upp Jennie Danielsson till samma rad som Per Lindholm.
Sidan 4. Efter sista hälsningen lägg till ”Processen om trängselskatten i Backa har engagerat invånarna på
många sätt. De har skickat mail, framfört synpunkter på offentliga möten och till och med skickat en limerick!”
Därefter en pratbubbla med följande limerick.:
Det var en vetgirig pensionär i Hisings Backa
som tålmodigt hörde experterna snacka
om den välsignade skatten
men han sa: det vet´e katten
om vi för detta kommunen skall tacka
Därefter ”Författare, Lennart Hedström.”
Sidan 11; Brödtexten lyder så här just nu: "Alternativ A är den lösning som gäller idag och som är
jämförelsematerial för de utredningsförslag som presenteras på följande sidor." Byt ordet utredningsförslag till
ordet "alternativ".
Sidan 21. Ny pratbubbla efter den sista med texten ”Jag hör rykten från fastighetsmäklare i området om att det
blivit svårare att sälja bostäder runt Backa under 2013 till följd av trängselskattesituationen, att säljarna måste
acceptera något lägre pris än tidigare.”
Sidan 22-24. Bättre skärpa på figurerna och harmoniserad färgsättning.
Sidan 35. Bedömningen av ”Överskådlighet och enkelhet” ska vara mörkgrön (Positiv effekt), inte ljusgrön
Sidan 35. Bedömningen av ”Tillgängligheten till ovan nämnda…” Ska vara ljusgrön (Viss positiv effekt), inte
mörkgrön.
Sidan 53: sista bedömningen i första sektionen med texten "Lösningen är bra enbart för dem som kan förlägga
sina resor till mitt på dagen. Alla vi andra i Backa drar ingen nytta alls av detta. Förslaget splittrar oss och det vill
vi inte!" Den bedömningen är målad ljusgrön men den bör vara ljusröd.
Sidan 55. Bedömningen av ”Överskådlighet och enkelhet” Första meningen ska vara ”Betalstationerna i Backa
tas bort”. Nu står bara ”Betalstationerna i Backa.”
Sidan 65 texten i bedömningen om "Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas" har blivit fel. Ska
vara " Etablissemanget har lyssnat på oss. Mer rättvis lösning för oss. Antalet betalstationer i vårt område är
dock avskräckande många. Kan uppfattas krångligt och korkat av många."
Sidan 67. Bedömningen av ”Intäkter och driftskostnader”. Ska vara ljusröd (Viss negativ effekt), inte mörkröd.
Sidan 67. Bedömningen av ”Överskådlighet och enkelhet” Ska vara ljusröd (Viss negativ effekt), inte mörkröd.
Sidan 102. Första stycket är layoutat som en ingress. Gör det till brödtext istället.

