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En förening med resenärerna i centrum

ResenärsForum

Kallelse till extra föreningsstämma
Medlemmarna i ResenärsForum kallas till extra föreningsstämma.

Ärende:  Val av ny ordförande.

Tid:  Torsdagen den 24 augusti kl. 15.00.
Plats:  Westmanska Palatset (hörsalen), Holländargatan 17, Stockholm.

Vid mötet medverkar Märta-Lena Schwaiger, avgående vd i SLTF, Svenska Lokaltrafik-
föreningen. Hon kommer att hålla ett anförande på temat kundkrav på kollektivtrafiken. För-
utom erfarenheterna från SLTF har Märta-Lena Schwaiger även varit kundombudsman i för-
säkringsbranschen.

Nu är den sköna sommaren här som vi
har längtat efter. Det är naturligt och för-
ståeligt att mycket verksamhet då går på
lågvarv och att människor får tid till vila
och rekreation. Men vad som definitivt
inte är bra är att kollektivtrafiken går
om inte på lågvarv så i varje fall betyd-
ligt reducerad.

Det är inte minst konstigt om man
betänker att många människor i semes-
tertider har ett ökat behov av kollektiv-
trafiken för semesterresor och för att upp-
leva nya saker. Detta samtidigt som mån-
ga har ett oförändrat behov av en funge-
rande kollektivtrafik även på sommaren.

Varför är det så här? Den främsta för-
klaringen är att kollektivtrafiken i stor
utsträckning styrs av läsåret i skolan. När
skolan slutar dras kollektivtrafiken ned.

Det är svårt att förstå varför det har
blivit något av en naturlag att det ska
vara ett samband mellan att skolan slu-
tar och standarden på den kollektivtra-

fik som berör alla medborgare. Här krävs
det ett nytänkande både av politiker och
trafikföretag runtom i landet.

Den 24 augusti har ResenärsForum en
extra föreningsstämma. Anledningen är att
jag har beslutat att trappa ned och lämna
uppdraget som ordförande. En ny ordfö-
rande ska väljas. Vi kan ännu inte avslöja
vem som föreslås bli ny ordförande men
jag kan säga så mycket att det finns en
kandidat och en mycket kompetent sådan.

Det är naturligtvis föreningens medlem-
mar och andra som ska betygsätta mitt
arbete. Men det känns bra att lämna ord-
förandeposten i ett läge där det grundläg-
gande arbetet är fullgjort när det gäller att
etablera ResenärsForum som en organisa-
tion för kollektivtrafikresenärerna.

När Framtida Järnvägstrafik bildades
var verksamheten inriktad på den spår-
burna trafiken. Det är inte en helt enkel
uppgift att efter ett antal år ändra inrikt-
ning. Det tar sin tid men jag tycker att vi

har hunnit en bra bit på väg att skapa
en organisation för all kollektivtrafik.
Den spårburna trafiken är förstås fortfa-
rande viktig för föreningen men det är
också busstrafiken. Begreppet Hela Re-
san och samverkan mellan trafikslagen
är centralt i vårt arbete. Jag vill uttrycka
min uppskattning av det goda samarbe-
te vi har med Järnvägsforum.

Jag kommer att vara kvar i styrelsen
och fortsätta arbeta aktivt för en bättre
kollektivtrafik. Det är min förhoppning
att vi ska bli ännu fler som deltar aktivt
i det arbetet, både i ResenärsForum och
i andra sammanhang.

Kjell Sevefjord,
ResenärsForums ordförande

En bra kollektivtrafik också på sommaren

Kjell Sevefjord avgår
som ordförande
Kjell Sevefjord har beslutat att avgå
som ordförande i ResenärsForum
men kommer att kvarstå i styrel-
sen. Med anledning av hans avgång
kommer en extra föreningsstämma
att hållas.

Det är viktigt att vi har en bra kollektivtrafik även på sommaren.



ResenärsForums kansli
Adressen till ResenärsForums kansli:
Klarabergsgatan 35
111 21 STOCKHOLM.
tel: 08-651 55 90
fax: 08-651 55 91
e-post: info@resenarsforum.se
hemsida: www.resenarsforum.se
Kurt Hultgren, generalsekreterare,
tel: 070-788 44 77.

ResenärsForums styrelse
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Per Åberg, kassör,
Lars Foberg,
Björn Sundin,
Ann-Christin Alderbrant,
Jonas Friberg.

Ersättare:
Kerstin Danielsson,
Karin Jansson,
Stella Fare,
Bernt Månsson.

Kjell Sevefjord, Marika Jenstav, Per
Åberg och Kurt Hultgren ingår i ar-
betsutskottet.
Ansvarig utgivare:  Kjell Sevefjord.
Redaktion: Roger Läth.
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Besök vår hemsida
Alla som har möjlighet till det uppma-
nas att besöka ResenärsForums hemsi-
da, www.resenarsforum.se. Där får du
aktuell information om föreningens
verksamhet, om kollektivtrafiken och
om frågor som berör kollektivtrafikre-
senärerna.

En av ResenärsForums med-
lemmar, skyddsingenjör Bengt
Fernström, har utarbetat en
kravspecifikation hur bussar
ska utformas ur ett kundper-
spektiv. Det behövs enligt Re-
senärsForums uppfattning ock-
så krav som bygger på resenä-
rernas önskemål vid upphand-
ling av bussar.

Föreningen ser därför Bengt
Fernströms initiativ som myck-
et positivt och har överlämnat
dokumentet till den på SLTF,
Svenska Lokaltrafikföreningen, som arbe-
tar med kraven på bussar i samband med
upphandlingar.

Antalet bussresor i Sverige är lika stort
som antalet tågresor. ResenärsForum har
till syfte att tillvarata intressena för rese-
närer både med buss och på spår.

Bengt Fernströms skrivelse kan stude-
ras på ResenärsForums hemsida,

Järnvägens 150-årsjubileum
firas i Gävle 7-10 september
Under fyra dagar, den 7-10 september,
kommer järnvägens 150-årsjubileum att
firas med aktiviteter på Järnvägsmuseums
område i Gävle. Temat för dagarna är äld-
re, moderna och framtida tåg. De histo-
riska tågen visas i Järnvägsmuseums lo-
kaler. De nutida och framtida tågen visas
i f d Gävle Vagnverkstads lokaler, granne
med Järnvägsmuseum. Till området kom-
mer att gå ett ångtåg från Gävle Central
varje timme. Det nyrenoverade stations-
huset i Hennan kommer att stå i centrum
för presentationen av stationshusens ut-
veckling.

Bland planerade attraktioner finns ock-
så en spårtaxibana av typen SkyCab. Spår-
taxi kan förväntas komplettera spårtrafik
i områden som är svåra att försörja med
kollektivtrafik eftersom den kan köra om-
kring utan manuell betjäning, som en hiss
fastän på tvären. De kan bidra till att göra
stationerna lättare tillgängliga, och de kan
användas i lokala områden där vanlig
manuell kollektivtrafik inte kan ge till-
räcklig turtäthet. De kan alltså utvidga
stationens närområde.

ResenärsForum lyfter
fram resenärskrav på
hur bussar ska utformas

Plusjobb för service
till resenärerna
Banverket och Vägverket har inlett arbetet
att anställa och utbilda personer som ska ge
service till resenärer med tåg och buss. Det
sker inom ramen för de så kallade plusjob-
ben. Avsikten med dem är att erbjuda lång-
tidsarbetslösa arbete. De får dock inte tränga
undan redan befintliga jobb.

Vägverket utbildar resevärdar till buss-
terminalerna där det tidigare inte har fun-
nits någon sådan personal. Banverket har
koncentrerat sig på informationsvärdar. Se-
dan flera år tillbaka finns det ingen särskild
personal på stationerna som ger information
till resenärerna.

Plusjobben har inrättats för en begränsad
tid. Enligt ResenärsForums uppfattning be-
hövs det permanenta lösningar för att för-
bättra både ledsagning och informationsin-
satserna på stationerna. Ökad konkurrens är
bra men många resenärer tycker exempel-
vis att det har blivit svårt att få information
om tågförbindelser när olika trafikföretag är
inblandade. Målet att kollektivtrafiken ska
vara tillgänglig till år 2010 för funktionshin-
drade förutsätter också att servicen förbätt-
ras på stationerna.

Informationsvärdarna är förhoppningsvis
ett första steg mot att anställa stationsvär-
dar.

ResenärsForum inbjuder
pendlarorganisationerna
till erfarenhetsutbyte
ResenärsForum inbjuder landets pendlar-
organisationer till ett möte för genomgång
av gemensamma frågor. Mötet kommer att
äga rum i Stockholm den 23 eller 30 sep-
tember.

Det finns ett tjugotal pendlarföreningar
eller pendlargrupper i Sverige. Det finns
ständigt frågor som rör bland annat biljett-
system, komfort och tidtabeller. Många
pendlare anser att deras synpunkter inte
uppmärksammas.

ResenärsForum har uppfattningen att
goda pendlingsmöjligheter bidrar till att
tillväxten och sysselsättningen ökar. Pend-
largrupperna besitter kunskaper som både
samhällsplanerare, trafikföretag och poli-
tiker har nytta av och bör få del av.

Vid konferensen kommer en genomgång
att göras av vilka frågor som måste drivas
i första hand, och hur vi ska agera tillsam-
mans.

Om ni vill veta mera om det planerade
mötet eller har förslag på vad som ska tas
upp kontakta ResenärsForums generalse-
kreterare Kurt Hultgren, tel. 070-788 44 77,
e-post: kurt.hultgren@resenarsforum.se.

skattesubventioneras
I Danmark har anställda möjlighet att köpa
sina månadsbiljetter för arbetsresor med lö-
neavdrag. De får på så sätt ett månadskort
som är upp till hälften så dyrt som om de
betalat det själva. De behåller dock semes-
terförmåner och pensionsnivå. Företaget kö-
per ett stort antal månadsbiljetter åt sina
anställda och får därför en rabatt av trafik-
företaget. I Köpenhamnsområdet är rabat-
ten 11 procent. En alternativ möjlighet är
att arbetsgivaren kan bekosta månadsbiljet-
terna som en del i lönen. Det betraktas på
samma sätt som tjänstebilsförmånen i
Sverige.

www.resenarsforum.se.


