
Den nya trafikpolitiska propositionen
tar sin utgångspunkt i medborgar- och
kundperspektiv. Även det uppdrag som
Vägverket och Banverket fått att göra
en plan för framtidens kollektivtrafik
ska ha samma inriktning. Det är bra
för det är skillnad på medborgare och
kunder och båda perspektiven måste
finnas.

En långsiktig trafikpolitik påverkar
kommande generationer och ska upp-
fylla samhällsnyttiga mål som miljö,
tillgång till arbetsplatser och så vida-
re. För miljön måste vi få ner det tota-
la trafikarbetet och där är kollektivtra-
fiken nödvändig. Vi måste bli bättre
på att källsortera våra resor. Kollektiv-
trafik när det går och bil när man mås-

Ett medborgar- och kundperspektiv

Vi kommer att  presentera styrel-
semedlemmar i nyhetsbrevet och
börjar med Jonas Friberg och Marika
Jenstav.

Presentation
av styrelsen

te, till exempel i glesbygd. Dessutom har
en tredjedel av den vuxna befolkningen inte
tillgång till bil.

När det kommer till den dagliga driften
av kollektivtrafik ska man däremot ha ett
kundperspektiv, som är ett förhållningssätt
till den man ska betjäna. Kalla det gärna
service. En förmåga att sätta sig in i vad
kunden önskar. Även om kollektivtrafiken
är skattefinansierad mellan 30–50 procent
så upplever inte resenären den som något
annat än en tjänst som man köper. En inter-
vjuad ung man sa nyligen i TV apropå pen-
deltågsförseningarna att ”ska de nu höja pri-
set får de se till att det fungerar”.

Han har rätt. Köper man en tjänst har
man rätt att förvänta sig att alla så kallade
hygienfaktorer ska fungera. Tågen ska gå i

tid och vara hela och rena. Det ska finnas
personal och infrastrukturen ska inte sät-
ta käppar i hjulen. Och glöm inte att det
här är en samhällsservice som man kan
välja bort, som vilken kund som helst.
Och byter kunden till bil för sina dagliga
resor är det inte särskilt bra för medbor-
garna på sikt. Sämre miljö, fler olyckor
och i storstadsområdena trängsel med tids-
förluster blir resultatet.

Märta-Lena Schwaiger
ResenärsForums
ordförande

Jonas Friberg
1. Jag är 39 år och arbetar i ledningskans-
liet på Apoteket AB. Formellt är jag chef för
Utredningskansliet och ansvarar där för ut-
redningar och projekt, framför allt med in-
riktning på förändringsarbete. I mitt arbete
reser jag såklart runt en hel del i Sverige
och har åtskilliga resdagar i min kalender.
Har i grunden en utbildning som ekonom
med inriktning mot transportekonomi och
logistik. Har tidigare erfarenhet från per-
sontrafikbranschen, förutom som kund/re-
senär också med såväl politikerns som tjäns-
temannens perspektiv. Jag har tidigare sut-
tit i styrelsen för Länstrafiken Örebro och
senare arbetat i Länstrafiken Örebro och
Sörmland. Jag har också arbetat ideellt med
framför allt järnvägsfrågor.

2. De viktigaste frågorna för ResenärsForum
är ett ökat fokus på kunden/brukaren i per-
sontrafikbranschen. Fokusera på resenärs-
vänligare lösningar. Hela (integrerade) re-
sor med enkla och säkra byten mellan tra-
fikslag. Kvalitetssäkring, att jag vet vad jag
får och kan lita på det, t ex 1 klass i dubbel-
däckarna.

3. Synas mer i debatten. Kanske kan vi upp-
märksamma bra och innovativa lösningar
med ett årligt (symboliskt) pris eller ett mer
frekvent bäst och sämst just nu. Det vill
säga någon form av ”ResenärsForum rosar
och risar”.

1. En presentation av er själva.

2. Vilken eller vilka frågor tycker ni är vik-
tigast för ResenärsForum att driva?

3. Vad är viktigast för att ResenärsForum
ska utvecklas som påtryckarorganisation?

Marika Jenstav
1. VD på konsultföretaget Transek sedan
ca fem år. Har arbetat i trafiksektorn i drygt
25 år företrädesvis med persontransporter
och Intelligenta Transportsystem ITS inom
flera organisationer: Landstingsförbundet,
Kollektivtrafikberedningen, SJ, Kommuni-
kationsdepartementet, Vägverket och Cap
Gemini.

2. Det finns många områden som kräver
fortsatt utveckling inom kollektivtrafiken.
Jag tycker dock att trafikantinformationen
är ett kritiskt område. Inte minst handlar
det om att få relevant information vid stör-
ningar. Ett annat viktigt område är bok-
ningen av tågbiljetter, som blivit krånglig-
are i och med av/omregleringen av järn-
vägssektorn. Jag ser också fram emot ett
ökat samarbete mellan ResenärsForum och
andra organisationer som arbetar för att
utveckla kollektivtrafiken.

3. Vi måste bli mer kända och attrahera
fler medlemmar. Detta bygger i sin tur på
att vi har kunskap och kontakter. Fram-
gångsrikt påverkansarbete måste bygga på
goda underlag. Det blir därför viktigt för
ResenärsForum att samla in fakta, följa
forskningen och utvecklingen inom områ-
det.
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Redovisning av pendlargrupperna

Gnestapendlarna representerades av Tony
Henningsson och Hans Mickaelsson. Nät-
verket har funnits sedan år 2000. Stora pro-
blem föreligger genom att Gnesta har pen-
deltåg som körs av SL samtidigt som Gnes-
ta ligger i Södermanlands län. Detta gör att
priserna alltid blir extra höga, trots att
sträckan i Södermanland är 500 meter. Dess-
utom betraktar SL inte Gnestaborna som
sina egentliga kunder

ABB-pendlarna i Västerås representerades
av Shiva Sander-Tavallaey och Fredrik Sahl-
én. Tidigare var endast ABB-anställda med-
lemmar, numera ingår också anställda vid
bl a Bombardier och ICA. De flesta pendlar
till Västerås varje dag. Många medlemmar
bor i Stockholm, men medlemmarna bor
också i Enköping, Bålsta, Sundbyberg. An-
tal medlemmar cirka 100. Man har haft god
hjälp av massmedia, som följer deras akti-
viteter på ett bra sätt. Därigenom har flera
frågor kunnat lyftas fram och lösas

Kollektivtrafikant Stockholm represen-
terades av sin ordförande Stella Fare. Kol-
lektivtrafikant Stockholm har funnits i när-
mare tio år och har ett nätverk på cirka 600
personer. I samband med folkomröstningen
i Stockholms stad om trängselavgifter tog
KTS på sig och fick i uppdrag att förespråka
ja-sidan i folkomröstningen

Järnvägsfrämjandet i västra Sverige re-
presenterades av Thomas Görling från Gö-
teborg. De västsvenska tågresenärerna vill
gärna uppleva en utveckling som i Dan-
mark, där tågresandet har ökat kraftigt tack
vare förbättrat utbud av tågtrafik. Åtskil-
ligt har hänt i Västsverige, men mycket åter-
står. I Danmark får tågbolagen femtonåriga
kontrakt, vilket gör att de kan investera.
De har standardkrav för turtätheten och ett
rejält bötessystem om de inte lever upp till
avsedd standard.

Eskilstunaresenärerna representerades
informellt av Lennart Carlsson. Han har un-
der många år drivit frågor om kollektivtra-
fikens stärkta ställning i samhället, och han
arbetar med kombinationen mellan tågre-

sor och cykling och mel-
lan tågresor och bilpooler.

Skånes bilpool representerades av Anna-
Maj Wandt från Lund. Hon har under flera
år arbetat med bilpooler och att starta nya
bilpooler på olika orter i södra Sverige på
uppdrag av Vägverket. Bilpoolsmedlem-
mar väljer färdmedel från gång till gång.
De gör avsevärt fler kollektivresor än an-
dra medborgare, och de är också inställda
på att ha ett gott urval av resetjänster med
kollektivtrafiken. När bilpooler har star-
tats visar erfarenheterna att tidigare bilä-
gare åker mera buss och tåg. De åker även
mera taxi, allt till en lägre kostnad än när
de ägde sin egen bil.

Jan-Åke Bosell från Idégruppen Vi Rese-
närer deltog i egenskap av inbjuden upp-
märksam resenär, van att resa i både kort-
väga och långväga sammanhang. Han kom-
menterade framförallt SJ:s successiva för-
sämring av tidtabellerna, särskilt kvällar
och helger. Han är kritisk mot Banverkets
punktlighetsindex och SLTF:s kvalitetsin-
dex, som inte är tillräckligt öppna.

ResenärsForum representerades också av
Marika Jenstav, vice ordförande, och av
Lars Foberg. Marika Jenstav underströk vik-
ten av ett nytt och enkelt biljettsystem för
hela kollektivtrafik-Sverige. Det ska också
gå enkelt att boka med alla trafikföretag,
inte bara med vissa. Lars Foberg betonade
att man kan kombinera färdmedel på ett
enkelt sätt, oavsett priserna.

SÖMN Södermanland-Närkes Pendlar-
förening, huvudsakligen i Flen, Katrine-
holm och Hallsberg, hade meddelat att de
inte kunde delta. Orsaken var att tågför-
bindelserna numera är så dåliga på lörda-
gar!

Skärgårdens trafikantförening och dess
ordförande Stig Dingertz var särskilt inbju-
den såsom den äldsta och största resenärs-
organisationen i Sverige. Man lyckades ska-
pa en stark opinion kring kravet på direkt-
gående båtar från Stockholm till öarna i
stället för ett föreslaget system med buss-
linjer till vissa fastlandsbryggor och anslu-
tande båtlinjer. Det var inte svårt att över-
tyga politikerna om värdet av att kunna
färdas också inom skärgården, inte bara till
Stockholm. Man lyckades vända opinionen.
Trafikkommittén har regelbundna sam-
manträden med Waxholmsbolaget. Det är
viktigt att ha löpande och personlig kon-
takt. Det får inte bli för stort och för oper-
sonligt som SJ.

Möte med
pendlargrupper
På ResenärsForums initiativ anordnades den 23 septem-
ber ett möte i Stockholm med ett antal av landets
pendlargrupper.

Bland andra följande frågor togs upp
under mötet.

Sjukvården tar över
Deltagarna diskuterade biljettsystemen som
förekommer på olika håll i landet. De är i
stor utsträckning politiskt formulerade.
Stella Fare kommenterade att verkligheten
håller på att glida politikerna ur händerna.
Landstingens tid är räknad. Sjukvårdsfrå-
gorna kommer att ta över helt och hållet,
och kollektivtrafiken kommer att behöva
hanteras på annat sätt, troligen direkt av
kommunerna i samverkan. Kollektivtrafi-
ken och kommunernas planmonopol hör
ihop.

Plan- och Bygglagen
Märta-Lena Schwaiger kommenterade att
Plan- och Bygglagen (PBL) borde omfatta
även kollektivtrafiken, vilket inte är fallet
idag.

Garantierna
Garantierna får inte utgöras av ett tillgodo-
kvitto. Ersättning för inställda tåg ska ges i
kontanter. Taxi fungerar inte alltid. Om
man inte får tag i taxi blir man utan ersätt-
ning. SJ:s vouchersystem betyder bara 50
procents rabatt.

Trafikantråd
Trafikantråd bör ägna sig åt specifika frå-
gor. Shiva Sander-Tavallaey underströk att
man måste ha fasta kontaktpersoner och
kunna diskutera turtäthet och kvalitetsfrå-
gor och bör ha regelbundna möten.

Massmedia
Massmedia kan vara till god hjälp. När ABB-
pendlarna träffade SJ deltog pressen vilket
ökade trycket.

Dubbeldäckarma
Dubbeldäckarna är fortfarande skandalöst
dåliga. Om tågen inte är inställda så är up-
pehållstiderna så korta att passagerarna inte
hinner gå av. Det är ett problem att SJ tycks
sakna fordonskompetens.

Funktionshindrade
Ett krav framfördes att turer som utförs med
fordon som är tillgängliga för funktionshin-
drade personer ska markeras i tidtabellen.

Textdisplay
En enkel åtgärd för alla passagerare är att i
en textdisplay ange nästa hållplats i alla
bussar. Det är inte standard idag.
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ResenärsForums ordförande Märta-Lena
Schwaiger hälsade välkommen. General-
sekreteraren Kurt Hultgren framhöll att
mötet borde resultera i förbättrade kontak-
ter mellan olika pendlargrupper och i ut-
byte av erfarenheter på olika områden. Syf-
tet är också att hålla flera liknande möten i
framtiden.



Informationen
Informationssystem som fungerar när allt
är i ordning släcks ned när det blir stör-
ningar. Det är ju då man behöver informa-
tionen extra mycket. Den sortens halvme-
syrer är inte acceptabla. Märta-Lena
Schwaiger påpekade att informationen i
stort sett föll bort när gamla SJ ersattes med
ett antal olika bolag, varvid ingen egentli-
gen fick ansvaret.

Bristande utbildning
Lars Foberg påpekade att mycket av det
som framstår som inkompetens beror på
bristande utbildning. Många problem vid
störningar beror på att det inte finns någon
reservplan. Det gäller inte minst när det
är stopp i pendeltågstrafiken.

Kommande möten
Motsvarande möten kommer att anordnas
i Göteborg och i Malmötrakten. Möten bör
hållas återkommande. Ett nätverk har nu
etablerats, och det behöver utvidgas och
användas.

Regeringen har meddelat att träng-
selavgifterna ska återinföras i en nå-
got modifierad form under första
halvåret 2007.
Eftersom de lagliga förutsättningarna fort-
farande är desamma kommer det fortfa-
rande formellt att vara en skatt. Utrednings-
mannen Carl Cederschiöld har i uppdrag
att förhandla med parterna i regionen och
föreslå ett system för trängselavgifter som
förväntas kunna styras direkt till regionen.

 Han ska också försöka lösa finansiering-
en av kommande stora trafikinvesteringar
i och runt Stockholm. Han ska redovisa
sitt uppdrag senast den 1 december 2007.

Uttalande har fått stark kritik
Infrastrukturminister Åsa Torstensson sä-
ger till TT att pengarna från trängselav-
gifterna enbart ska användas till finansie-
ring av vägar. Detta uttalande har dock
vållat stark kritik, eftersom kollektivtrafi-
ken i Stockholmsregionen har ett starkt in-
vesteringsbehov, och eftersom det kommer
att ställas ännu större krav på goda
kollektivtrafiklösningar.På folkomröst-
ningssedeln stod att pengarna skulle an-
vändas till både vägar och kollektivtrafik.

Det är nödvändigt att det blir ordentli-
ga satsningar på kollektivtrafiken i Stock-
holm och att resurserna inte ensidigt går
till vägarna. Det säger ResenärsForums ge-
neralsekreterare Kurt Hultgren.

Samtidigt pågår diskussionerna om den
planerade pendeltågstunneln under centra-
la Stockholm, den s k Mälartunneln eller
Citybanan. Den har ifrågasatts av den nya
regeringen som vill studera om ett tredje
spår i ytläge skulle kunna ge tillräckligt

Trafiken i Stockholmsregionen:
 ”Satsa på kollektivtrafiken”

stor kapacitet, snabbare kapacitetsökning
och lägre investeringskostnader. Regering-
en har givit Hans Rode i uppdrag att stude-
ra denna fråga. Det uppdraget ska redovi-
sas den 29 december i år.

Krav på att Citybanan fullföljs
Hans Rode har  anordnat två samråd i Stock-
holm, ett med organisationer och kommu-
ner och ett med allmänheten. Båda samrå-
den ställde skarpa krav på att Mälartun-
neln-Citybanan skulle fullföljas enligt pla-
nerna, inte minst eftersom ett tredje spår i
ytläge dels skulle vara otillräckligt, dels
inte kunna bli färdigt förrän flera år efter
det tunneln skulle bli klar. Det beror på
att planprocessen måste börjas om.

Slutresultatet kommer i högsta grad att
påverka kollektivresenärernas vardag, inte
bara i Stockholmsområdet utan i hela lan-
det. Det beror på att den bristande kapaci-
teten hos de få spåren i Stockholms geting-
midja skapar problem i hela landet. Kol-
lektivtrafiken måste få tillräcklig kapaci-
tet. De två spår som byggdes 1871 räckte
då för de åtta tåg som gick, men inte för de
500 som går idag. Huruvida trängselskat-
ten eller andra pengar ska användas för
pendeltågstunneln är dock ännu en olöst
fråga.

Kollektivresenärerna kräver ett enkelt
och gemensamt biljettsystem. Det skri-
ver ResenärsForum i ett brev till SLTF,
Svenska Lokaltrafikföreningen.

I stort sett alla länstrafikföretag och
tågbolag arbetar för närvarande med att
införa ett nytt och digitalt biljettsystem.
Avsikten är att resenärerna ska kunna
använda samma resekort på olika färd-
medel runtom i Sverige. För detta krävs
dock att alla företag är med på noterna.
Det har dock hittills gått långsamt att få
detta nya biljettsystem i drift. Svenska
Lokaltrafikföreningen har nu startat ett
särskilt bolag, SLTF Resekortet i Sverige
AB, men genomförandet dröjer fortfa-
rande.

ResenärsForum skriver i brevet:
”Kollektivresenärerna kräver att det

kommande biljettsystemet ska vara kom-
patibelt på alla trafikföretag. Det bety-
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der givetvis inte att alla ska ha samma
priser. Men man måste kunna använda
samma kort för resor på alla färdmedel.
Man ska kunna resa på samma kort i oli-
ka städer, på tåg och bussar.

Ifall resekortet skulle gå att använda för
parkering och taxiresor vore det ytterliga-
re fördelaktigt – det skulle motsvara ett
kontokort i sin tillämpning. Ett resekort
ska kunna gå att ladda med belopp i för-
väg, men måste givetvis också tillåta be-
talning i efterskott – liksom kontokort –
för dem som tycker att det är bekvämast.”

Frågan har blivit ytterligare aktuell ge-
nom den debatt som har uppstått kring
kontanthanteringen i bussarna i Stock-
holms län. Det gör frågan alltmer bråd-
skande. Det går lättare att ordna kontant-
fri hantering om resenärerna kan använ-
da ett kort som färdmedel, oavsett om man
betalat i förväg eller i efterskott.

Dubbeldäckarna byggs om

ResenärsForum har i ett brev till SJ-
chefen Jan Forsberg tagit upp proble-
men med de nya dubbeldäckarna, X40.
Bristerna gäller bland annat sittplatser-
na, bagageutrymmet, möjligheten att
använda bärbar dator och utformning-
en av förstaklassavdelningarna. Fören-
ingen begärde ett möte med Jan Fors-
berg vilket också kom till stånd.

De dubbeldäckare som togs ur tra-
fik byggs nu om. De kommer att få ut-
ökat utrymme för bagage.Vidare kom-
mer förstaklassavdelningen att byggas
om till förstaklasstandard.  Bland an-
nat kunde resenärerna inte använda
sina datorer på grund av trängsel. Nu
kommer inredningen att bli i första-
klassnivå med mera utrymme för var-
je stol. Det stora problemet med dör-
rarna ska enligt uppgift också vara åt-
gärdat. Av de fordon som används går
vissa mellan Linköping och Gävle och
på Mälarbanan.

Alla tåg som gick vidare till Göte-
borg har numera loktåg som bara kan
gå 160 km/tim. Det gör att tidtabellen
inte har kunnat hållas. Från januari
kommer tidtabellen att göras om. Om-
byggnaden pågår successivt, och det
kommer att dröja långt in i 2007 innan
den är klar.

”Ett enkelt och gemensamt biljettsystem”



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

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

Märta-Lena Schwaiger, Marika Jenstav,
Per Åberg och Kurt Hultgren ingår i
arbetsutskottet.
Ansvarig utgivare: Kurt Hultgren.
Redaktion: Roger Läth.

Bemanningen av stationerna sköttes tidi-
gare av Statens Järnvägar men stationerna
har nu i stor utsträckning avbemannats. En
stor del av biljettförsäljningen sker via ATG-
ombuden. Trafikföretagen, bussbolagen och
länstrafikföretagen har fokus på trafiken. I
praktiken tar ingen ansvar för stationerna.

Detta drabbar framför allt funktionshin-
drade resenärer som upplever en påtaglig
försämring i resans kvalitet.

I brevet vädjar ResenärsForum till re-
geringen att se till att funktionshindrades
möjligheter att resa förbättras.

”En kollektivtrafik för alla är nödvän-
dig för välfärden i Sverige. Med en myck-
et måttlig insats av personella resurser i
form av neutrala stationsvärdar kommer en
betydligt större del av kollektivtrafiken att
vara väl förberedd inför den av riksdagen
beslutade tillgängligheten år 2010”, heter
det i brevet.

Åsa Torstenssons svar
Det ansvariga statsrådet Åsa Torstensson
svarar:

”Inom ramen för det regeringsuppdrag
som givits Banverket och Vägverket att ta
fram ett nationellt handlingsprogram för kol-
lektivtrafikens långsiktiga utveckling ingår
bl a att arbeta för trygga och tillgängliga
stationer/bytespunkter samt en kollektiv-
trafik som är användbar för funktionshin-
drade 2010. Verken ska även lämna förslag
på hur ett system för ledsagning av funk-
tionshindrade personer mellan anslutande
trafikslag på stationerna ska byggas upp och
finansieras.

Jag utgår ifrån att bemanning och led-
sagning kommer att behandlas seriöst i detta
arbete och att en tillfredsställande lösning
kommer att utformas och införas, särskilt
på det prioriterade nät där man ska kraft-
samla åtgärder för ökad tillgänglighet.

Det ställer krav på ett omfattande sam-
arbete mellan alla berörda aktörer, där bru-
karnas representanter är mycket viktiga.
Här behövs även ResenärsForum.”

Jernhusen måste förändras
När Statens Järnvägar bolagiserades 2001
överfördes stationshusen till bolaget Jern-
husen AB. ResenärsForum skriver i brevet
att syftet med Jernhusen borde ha varit att
skapa ett organ som skulle driva stationer-
na till hjälp för de trafikföretag som bedri-
ver trafik på dessa stationer. Men i stället
har Jernhusen samma uppdrag som två
andra statliga fastighetsbolag, Wasakronan
och Akademiska Hus, nämligen att sköta
fastighetsförvaltning. Det betyder att av-
kastningskravet är det enda krav som ställs
på Jernhusen.

Föreningen skriver i brevet:
”ResenärsForum anser att Jernhusen bil-

dades utan att man tänkt igenom konse-
kvenserna. Det är därför viktigt att rätta
till detta misstag. Jernhusens markegendo-
mar och byggnader vid sidan av stations-
byggnaderna kan överföras till Wasakronan
och själva stationsbyggnaderna till Banver-
ket och bli en del av infrastrukturen.

Därvid kan Banverkets sektorsansvar
omfatta även stationshusen, och de kan ingå
i den utvecklingsplan som ska gälla för in-
frastrukturen. Banverket har redan en fast-
ighetsdivision. Det skulle också leda till
den trafikpolitiska fördelen att resenärer-
na och trafikföretagen bättre skulle kunna
utnyttja konkurrensens fördelar, eftersom
stationsanläggningarna primärt skulle be-
tjäna resenärerna.”

Maud Olofssons svar
Näringsminister Maud Olofsson skriver i
sitt svar att riksdagen i våras beslutade att
ett samverkansorgan ska bildas. Berörda
myndigheter får en mer aktiv, samordnan-
de och pådrivande roll för utvecklingen på
stationsområdet. I detta samverkansorgan,
som står under Näringsdepartementets över-
syn, ingår Banverket, Vägverket, Rikstra-
fiken och Jernhusen. Det har varit aktivt
sedan i augusti.

ResenärsForum har skrivit två brev till närings-
departementet. Det ena tar upp problemet med
avbemanningen av stationerna. I det andra framhålls att
fastighetsbolaget Jernhusens roll måste förändras.

Brev till departementet om
Jernhusen och om bemanningen
av stationerna
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I praktiken tar ingen ansvar för stationerna, anser ResenärsForum.

Kommentar
Dessa båda svar visar att den nya reger-
ingen ännu inte hunnit ta till sig alla fakta
kring dessa båda frågor. Vi nöjer oss inte
med dessa besked utan kommer att full-
följa kontakterna med ytterligare framstö-
tar. Vi kommer att rapportera vidare hur
frågorna utvecklar sig.

Inbetalningskort bifogas
Medlemsavgift för enskild medlem
175 kronor. Plusgiro 489 64 27-4.
Obs! Gäller ej juridiska personer.
Till juridiska personer skickar vi faktura.


