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Den 26 oktober äger NRG:s höstmöte rum.
Mötet ska bland annat ta ställning till för-
slaget att byta namn på föreningen till Re-
senärsforum. Vi ska också diskutera den
plattform för föreningen som du kan läsa
på den här sidan och fortsätta diskussionen
om de fyra frågor vi behandlade på årsmö-
tet i april – verksamhetsinriktningen, or-
ganisationsstrukturen, medlemsinformation
och medlemsvärvning. Det slutliga ställ-
ningstagandet till namnförslaget och till
plattformen kommer att göras av årsmötet

Välkommen till höstmötet

Kjell Sevefjord,
NRG:s ordförande

2005. Varmt välkommen den 26 oktober.
Har du inte möjlighet att delta kan du kon-
takta mig och framföra dina synpunkter.
Nu gör vi en nystart i föreningen.

NRG:s utgångspunkt är konsument- och
resenärsperspektivet.

NRG verkar för kollektivtrafikresenären
oavsett om denne reser med tåg, buss, tun-
nelbana eller spårvagn.

NRG står obunden i förhållande till myn-
digheter och företag.

NRG verkar i alla sammanhang för
- En prisvärd kollektivtrafik
- Hög kvalitet i kollektivtrafiken
- Tillgängliga biljettsystem
- Utveckling av reseterminalerna
- Fullgod information i alla situationer
- Konsumentskydd i paritet med andra
tjänster
- En hög trafiksäkerhet i all kollektivtra-
fik.

NRG organiserar såväl enskilda resenärer
som pendlarföreningar och andra som de-
lar NRG:s syn.

NRG ställer krav om utvecklingen av kol-
lektivtrafiken på företag, myndigheter och
politiker.

NRG representerar svenska kollektivtrafik-
resenär i den nystartade organisationen Eu-
ropean Passengers Federation.

• En prisvärd kollektivtrafik
Kollektivtrafiken skall, för pendlings- och
studieresor, upplevas som mer prisvärd än
motsvarande resor med bil.
Priset för långväga kollektivtrafik skall vara

konkurrenskraftigt i förhållande till andra
alternativ.

• Hög kvalitet i kollektivtrafiken
Samtliga trafikhuvudmän skall tillhanda-
hålla tillgänglighetsanalyser som visar att
det finns attraktiv kollektivtrafik för arbets-
pendling och studier.

Trafik över länsgräns skall fungera på lik-
artat sätt när det gäller pris och kvalitet
som inomlänstrafik.

NRG skall ges tillfälle att delta i Samtra-
fikens dialog angående t ex bytestider och
andra viktiga frågor som hänger samman
med samverkan mellan olika trafikföretag.

Långväga kollektivtrafik skall utformas så
att bytespunkter angörs och därmed möj-
liggör anslutningsresor med andra färdme-
del och trafikföretag.

• Tillgängliga biljettsystem
Tillgången till kollektivtrafikens biljetter
skall säkras genom gemensamma distribu-
tionssystem.

Alternativa distributionskanaler skall fin-
nas för förköpta biljetter.

Administrativa avgifter för olika distribu-
tionskanaler skall hållas på högst självkost-
nadsnivå.

• Utveckling av buss- och tågstationer
Stationerna skall vara tillgängliga för alla
grupper av resenärer.

Konsumentperspektiv på kollektivtrafiken

NRG:s styrelse har tagit fram ett förslag till plattform för det framtida
arbetet. Höstmötet den 26 oktober diskuterar förslaget.

Styrelsens förslag hur föreningen ska arbeta i framtiden

Resenärsforum föreslås bli
NRG:s nya namn
Resenärsforum. Det föreslår styrelsen
blir det nya namnet på NRG. Höst-
mötet den 26 oktober diskuterar för-
slaget. Drygt 40  olika namnförslag har
ventilerats innan styrelsen slutligen
fastnade för Resenärsforum. Med det
namnet markeras att föreningen ska
engagera sig i resenärs- och kollektiv-
trafikfrågor i stort och inte bara in-
tressera sig för järnväg och tågtrafik.
Men självklart kommer den spårbur-
na trafiken också i fortsättningen att
ha en central roll i föreningens arbe-
te. Att namnet Resenärsforum föror-
das innebär också att föreningen ska
koncentera sig på persontrafiken.

Hela och rena stationer, fria från nedskräp-
ning, klotter och skadegörelse, skall erbju-
das resenärerna.

Hög personlig säkerhet för resenären skall
uppnås genom väl fungerande belysning,
bevakning och liknande åtgärder.

Serviceföretagens personal på stationerna
skall ge service till samtliga resenärer.

• Fullgod information i alla situationer
Reseföretagens personal skall agera för hela
kollektivtrafikens bästa i sin relation till
resenären

Information vid avvikelser skall ALLTID
lämnas frekvent och tydligt.

• Konsumentskydd i paritet
med andra tjänster
Konsumenttjänstlagen skall i princip till-
lämpas också för kollektivtrafiken.

Resegarantier skall utvecklas och också
avse skäliga merkostnader orsakade av att
trafikföretaget inte infriar sin del av rese-
avtalet.

• En hög trafiksäkerhet
i all kollektivtrafik
Kollektivtrafikens höga trafiksäkerhet skall
synliggöras, nollvisionen skall gälla.

Resenärer i bussar skall ges möjlighet att
använda bälte.
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Fyra viktiga frågor

Vid NRG:s årsmöte den 22 april fick
medlemmarna tillfälle att diskutera
och lämna in skriftliga synpunkter på
fyra för föreningen viktiga områden –
verksamhetsinriktningen, organisa-
tionsstrukturen, medlemsinformation
och medlemsvärvning. Bland andra de
här frågeställningarna togs upp vid års-
mötet och som det blir tillfälle att fort-
sätta diskutera vid höstmötet den 26
oktober.

Verksamhetsinriktningen: Hittills
har NRG:s arbete mest inriktats på re-
senärernas situation medan vi inte
lyckats särskilt bra när det gäller am-
bitionen att företräda även de mindre
godskundernas intressen. Vad anser du
om hittillsvarande verksamhetsinrikt-
ning?

Organisationsstrukturen: I NRG:s
organisation finns två särskilda resur-
ser i form av regionombud och expert-
råd. Hur vill du att regionombuden
och expertrådet ska utnyttjas? Finns
det andra organisatoriska områden i
NRG som du vill ändra på?

Medlemsinformation: Hur vill du att
NRG:s information ska se ut och hur
vill du prioritera önskade insatser?
Efter uppdelningen i Järnvägsforum
och NRG har informationen skett på i
huvudsak två sätt, ett nyhetsbrev samt
hemsidan. Det är dock många med-
lemmar som inte har tillgång till in-
ternet.

Medlemsvärvning: Eftersom NRG
numera inte har sponsorer är det en
överlevnadsfråga att kunna öka anta-
let medlemmar. Vilket är ditt recept
för att vi ska lyckas värva nya med-
lemmar och även behålla de gamla?

Höstmöte den 26 oktober

I romanform skildrar hon de omtumlande
åren för SJ-personalen, och för pendlarna i
stockholmsregionen, vid den första upp-
handlingen av pendeltågstrafiken i Stock-
holm 1998-2000.

Pia Gillsäter var då chef för kundtjänst
och marknad på affärsområdet för pendel-
tågstrafiken i stockholmsregionen. Det var
en helt ny situation för den berörda perso-
nalen att konkurrensutsättas och sedan för-
lora upphandlingen till Citypendeln. Helt
plötsligt blev det som man läst  i tidningar
om nedläggningar och stora förändringar
på arbetsplatsen en påtaglig verklighet.

- Jag valde att skriva en roman och inte
en debattbok. Men boken blev mer poli-
tisk än vad jag hade avsett, säger Pia Gill-
säter. Hon menar att det finns anledning
att diskutera avregleringarnas konsekven-
ser inte bara inom järnvägen utan på alla
områden där de genomförs. Det går inte
att bara se till kortsiktiga ekonomiska vin-
ster. Vad händer med engagemanget och
lojaliteten? Vad blir de totala kostnaderna
vid avregleringar och upphandlingar? Pia
Gillsäter pekar på vikten av ett kvalitets-
tänkande vid upphandlingar.

Ett fundamentalt fel som Citypendeln
gjorde enligt henne var att man inte tog

tillräcklig hänsyn till personalens krav och
önskemål. Det fanns hos företaget en atti-
tyd att till exempel lokförarna skulle sät-
tas på plats.

Hennes intryck är att företagen nume-
ra hanterar personalen på ett bättre sätt
när de har vunnit ett anbud och det blir
aktuellt att ta över personalen.

- Personal som behandlas som varor ten-
derar att behandla kunderna på samma
sätt, säger Pia Gillsäter.

Att informera och skapa delaktighet är
fundamentalt i en så här pressad situation
på en arbetsplats. Med en god kommuni-
kation kan de anställda arbeta ihop till
sista dagen även när företaget har förlorat
ett anbud. Det är viktigt att ledningen en-
gagerar sig och delar den oro som perso-
nalen känner.

Vad som här är beskrivits är avregle-
ringens konsekvenser ur de anställdas per-
spektiv. Till det kom det kaos och lidan-
de som drabbade pendeltågsresenärerna i
stockholmsregionen.

Upprinnelsen till Pia Gillsäters roman
var den  skrivarkurs hon fick i 50-årspre-
sent. Boken kan beställas genom att kon-
takta henne på SJ.

NRG:s höstmöte äger rum tisdagen den 26
oktober i Södra Paviljongen vid Stockholms
central.

Mötet börjar kl. 13.00 och pågår till ca
14.30. Efter en kaffepaus fortsätter mötet
kl. 15.00 med ett seminarium som beräk-
nas vara avslutat kl. 17.00.

I seminariet deltar Jonas Bjelfvenstam,
statssekreterare på Näringsdepartementet
med ansvar för infrastrukturfrågor, och
Martin Olofsson. Han har skrivit en rap-
port om behovet av att inrätta resenärsråd.

”Spåren förskräcker”
Roman om avregleringen
”Spåren förskräcker. Människor under upp-
handling” är titeln på en roman av Pia Gillsäter,
som arbetar med interninformation i SJ.

Han konstaterar att konsumentperspekti-
vet inom tåg- och vägtransportområdena
är bristfälligt idag.

Klagomål från resenärerna som ofta fram-
förs handlar bland annat om:

- svårigheter att få kompensation eller
upprättelse

- att biljettförsäljningen är krånglig
- att stationsmiljön är dålig
- att ansvarfördelningen mellan trans-

portsektorns parter är oklar.


