Påverkan av trafiken vid EU-toppmötet 16 - 17 november
Den 16 - 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg och det kommer att påverka
trafiken. Det kan komma att påverka våra assistenters färdväg till och från arbetet.
Förbered dig gärna genom att titta i schemat vem som arbetar dessa dagar innan och
ha telefonnummer till dem redo. För att hålla jouren fri för akuta händelser ber vi er
att just dessa dagar i första hand kommunicera med varandra och sedan meddela oss
schemaändringar så snart kontoret är öppet. Självklart ringer ni jouren om ni har
behov av det eller vill ha vår hjälp med något!

EU-toppmötet:
Fredagen den 17 november kommer stats- och regeringschefer från EU:s 28 medlemsländer samlas i
Eriksbergshallen på Hisingen i Göteborg för ett möte om rättvisa arbetsvillkor och tillväxt. Totalt är 180
personer inbjudna, bland dem flera representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Europa.
Trafikpåverkan:
Två områden vid Gothia Towers och vid Eriksberg spärras av redan från onsdag den 15 november kl. 08.00.
Trafiken kommer sedan att tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets
delegationer till boende och möte under vistelsen i Göteborg. Exakta tider och färdvägar kommer inte att
kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl.
Trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg påverkas periodvis från torsdag 16/11 kl. 12.00 till
och med fredag 17/11 kl. 18.00. Trafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen påverkas periodvis fredagen
den 17/11 mellan kl. 07.00 och kl. 18.00. Såväl bil- som kollektivtrafik kommer att påverkas. Fredagen den 17
november är det troligen störst påverkan klockan 7 -10 och 12 -18.
För aktuell trafikinformation den 16-17 november hänvisas till trafikradion, trafiken.nu och vasttrafik.se.
(Källa: svt.se och polisen.se)
Ta gärna del av informationen i sin helhet på svt.se och polisen.se

Ett tips till assistenterna är att det om möjlighet finns kan vara bra att cykla eller
gå just dessa dagar

