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Kallelse till årsmöte:

Välkommen till Resenärsforums årsmöte 
22 februari på Kollektivtrafikens Hus, 

Centralplan 3, Stockholm
Kaffe och smörgås finns från 17.00 
Vi börjar mötet 17.30 med att lyssna till Sofia Lundberg som ger oss information om 
JBS (Järnvägsbranschens samorganisation). 
Ca 18.00 statar vi själva årsmötet.
På dagordningen sedvanliga årsmötespunkter samt antagande av nya stadgar för Resenärsforum.
Stadgarna har varit ute på remiss och efter synpunkter har styrelsen ställt sig bakom föreliggande förslag. 
Vill du ta del av stadgeförslaget, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse mm innan möte, vänligen sänd ett mejl 
till vår ordförande Christina Axelsson, ordf.resenarsforum@telia.com eller ring och be att hon skickar till Christina på 
tel 070 574 48 74

Varmt välkomna hälsar styrelsen

________________________________________________

Resenärsforums hemsida omgjord

Den som går in på adressen www.resenarsforum.se kommer att märka att sidan ser helt annorlunda ut. En rad nya 
funktioner har tillkommit, så att besökaren förhoppningsvis lättare hittar vad han eller hon söker. Alla de planerade 
nyheterna fungerar inte ännu, men det finns en sökfunktion så att man kan komma fram till det ämne man vill läsa om.



Resenärernas stationer – en uppdatering

Nyhetsbrevet har tidigare beskrivit Resenärsforums projekt 
Resenärernas stationer (se nr 2/2017). Den beskrivningen 
kan nu kompletteras med vad som hänt under 2017.

Projektet har genomförts på så sätt att först informerade Re-
senärsforum i ett brev alla RKM och övriga intressenter om 
projektet och att vi gärna, i samband med de besök vi skulle
göra på stationerna, ville träffa någon lokal representant 
som arbetade med den aktuella stationen. Därefter har vi 
besökt drygt 150 stationer / terminaler och gått igenom en 
checklista på vad som finns på stationen, främst vad gäller 
information och service. Intressant är att ofta när vi besöker
stationerna kommer det fram någon och frågar om något 
och då får vi mycket väl klarlagt vad resenären saknar. 
Här exempel på några saker som framkommit och som har 
stor betydelse för resenären och som enkelt kan förbättras:

• Gammal, inaktuell och felaktig information sitter ibland 
anslagen på stationerna. Och inte så sällan är skyltar trasiga 
eller ger fel information. Vår uppfattning är att detta kan 

bero på att det ofta saknas någon som har helhetsansva-
ret för hur det ser ut på stationen. 

• Järnvägsstationen och regionalbusstationen ligger i-
bland på olika ställen i tätorten. Ibland finns det skäl 
till detta och ibland inte. Dock är det ofta inte så långt 
mellan respektive station och för den vanlige resenären
skulle det inte vara något större problem att promenera 
mellan stationerna om det fanns en bra vägvisning. Ty-
värr saknas denna vägvisning alltför ofta.

Under 2017 har vi haft möten med RKM eller motsva-
rande från 8 län och presenterat projektet Resenärernas 
stationer. Vi de mötena har också tagits upp en del frå-
gor som är specifika för stationerna i respektive län. 
Stationsserviceprojektet fortsätter nu med att försöka 
arrangera möten med fler län och att uppdatera och 
komplettera listan över stationerna med mera. I projek-
tet pågår också diskussioner med andra organisationer 
om samarbete samt med K2/VTI när det gäller forsk-
ningsprojekt med anknytning till stationerna. 

________________________________________________________________________________

Ny medlemsgrupp: Horredsbygdens byalag
Resenärsforum har glädjen att hälsa Horredsbygdens byalag välkommen som nyansluten medlem i föreningen. Byalaget
representerar alla invånare i bygden, i Marks kommun i Västra Götaland, och leds av styrelsen som väljs vid årsmöte 
varje år. Styrelseledamöterna är resenärer med kollektivtrafik i olika omfattning –– det blir ofta så på landsbygden, där 
tidtabeller inte visar täta avgångar, och väntetid mellan färdsätt eller returer ibland blir orimligt lång. Ibland går det lång
tid mellan resorna. Men även pendlare finns, till utbildningar och arbeten.



Ordförandens krönika:
Gott nytt resenärsår ! 

”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds-
länder. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på 
hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Därför 
satsas det på förnybar energi, fossilfria resor och investe-
ringsstöd för minskade utsläpp” säger regeringen stolt och
Sveriges riksdag har ställt sig bakom. 
Men detta till trots fortsätter vi mest som förut. Det är satt 
ett klimatmål om 85 procents minskning till 2045 och tra-
fiksektorns mål är satt till en minskning om 70 procent till 
2030 jämfört med 2010! 2030 är snart, tiden går fort. Då 
räcker det inte med att tro på att en ny bilpark med el-bilar

        

             
                Ordförande Christina Axelsson

ska lösa problemet. Det behövs ses över hur vi reser, för vi kommer att efterfråga mer resande, mobiliteten ökar ju stör-
re arbetsmarknadsregioner vi får.  Möjligheter för gång och cykel måste förenklas, men det krävs framför allt en mer 
attraktiv och robust kollektivtrafik i hela landet, så att människor kan resa klimatsmart tillsammans. 

Resenärsforum vill vara med och påverka så att kollektivtrafiken utformas så att den blir attraktiv för resenärerna. Vi 
vill därför medverka till att förändra planeringsfokus från ett produktionsperspektiv till ett resenärsperspektiv. Kollek-
tivtrafiken ska planeras utifrån att det är personer som ska resa till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Personer som
vill veta att de kommer dit de ska och hem igen inom rimliga restider, i trevligt utformade fordon, till ett överkomligt 
pris. Resenärerna behöver veta att de kan betala för sin resa och lita på att tåg, spårvagnar och bussar med mera avgår 
och kommer fram inom överenskommen tid (alltså tidtabellsenligt). 
Det ska gå tätt och rätt och vara snyggt och tryggt och det ska gå fort med samma kort!
 
Om branschen och beslutsfattare verkligen menar allvar med att vilja fördubbla resandet med kollektivtrafik måste rese-
närerna uppleva att kollektivtrafiken är attraktiv. Och det är bara resenärerna som kan tala om vad som är attraktivt! Det
är därför angeläget att vi resenärer ges möjlighet att utveckla vår konsumentorganisation och kunna använda resurser 
för att utforma och lämna adekvata synpunkter såväl på planerad som pågående trafik.

Resenärsforums huvuduppgift, även under innevarande år, är att fortsätta påverka beslutsfattare på olika nivåer att ge 
oss resurser så att vi kan ge underbyggda förslag till en än mer attraktiv kollektivtrafik på resenärernas villkor i vårt 
land. 

Christina Axelsson

PS: Fredag kväll 26 januari. Åker med tåg 666 från Oslo mot Stockholm. Blir försenad, men måste få passa på att ge SJ 
beröm för det sätt de hanterade passagerarna. Anledning till förseningen var att en passagerare blev akut sjuk. 
Ambulans tillkallades och mötte upp i Kristinehamn, där vi annars inte skulle ha stannat. Vi fick vänta lite tills 
ambulansen kom. Personalen informerade om läget hela tiden. Tåg inväntade sedan passagerare i Hallsberg, extrastopp 
gjordes i Södertälje och de som skulle norrut fick följa med till Stockholm där anslutning gavs. God stämning ombord 
och alla kommer fram, en del nästan en timme senare. Men alla tänker nog, tack personal och SJ för att ni fixade. 
Hoppas medpassageraren blir frisk. Och nästa gång är det kanske min tur att bli sjuk - hoppas alla har fördragsamhet då 
med. Mer bråttom har man ju inte. DS



Vår ordförande har varit i Bryssel och upptäckt problem 
där också.

Det är inte lätt 
på andra håll heller
Vi klagar över hur krångligt det är i kollektivtrafiken att 
veta hur man gör och tycker att i Sverige borde vi ha 
kommit längre. Det tycker man nog i andra länder också. 
När jag var senast i Bryssel så hade de bytt system sen 
senast jag var där. Nu skulle man köpa ett plastkort för 5 
euro och sedan skulle det laddas i en apparat där man både 
måste trycka på någon ratt och vrida på en annan.  Att 
fråga var omöjligt då personalen bara kunde franska. 
Sedan skulle man ta sig ner för att åka tunnelbana vid 
Centralstationen. Inga spärrar, så hur skulle man kunna vis 
att man hade ett laddat kort. Många skulle med 
tunnelbanan så att fråga blev svårt. Till min hjälp kom två 
poliser, som nog tyckte att jag stod i vägen, de kunde lite 
engelska och visade – den röda kupan som satt på 
kakelväggen var ingen apparat för att kalla på brandkår, det
var där man skulle blippa sitt kort. 
Inte lätt att vara kollektivresenär i Bryssel heller alltså.

Christina Axelsson

Nytt tågbolag börjar köra 
Stockholm - Östergötland
Ett nytt bolag kommer i vår att börja trafikera sträckan 
Stockholm - Nyköping - Norrköping -Linköping. 
Grundaren av godstrafikföretaget Hector Rail har startat 
företaget Saga Rail, som kommer att köra persontrafik 
med rosafärgade pendeltågsätt. Man räknar med att 
trafiken ska komma igång under våren. Fyra tågsätt har 
köpts in, vart och ett med cirka 175 sittplatser. 
Veckoslutstrafik med konkurrenskraftiga priser utlovas. 
(Källa: Vi Resenärer)
_____________________________________________
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