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Hejsan alla ni medlemmar i IBV.
 

Styrelsen för Inlandsbanans Vänner 
er om vad som har hänt av vikt under de senaste månaderna.
 
Efter vårt årsmöte i Östersund i maj så har 
stationsbyggnaderna utefter banan fortsatt. Med stor entusiasm och nyfikenhet 
snokar vi upp artiklar och insändare i olika m
är intressanta på vår hemsida.
utökats. 
 
Vid vårt senaste styrelsemöte som var förlagt i Storuman, så såg vi
höga potentater, kommunalråd m.fl. träffats just i denna ort några dagar tidigare 
för att samtala om vikten av att intensifiera användandet av Inla
där ja! Nu börjar industrierna ställa krav på mer järnväg, och då vaknar även 
kommunerna. Bra! 
 
Vi konstaterar att IBAB,s nya VD, Otto Nilsson, vill utöka persontrafiken. 
Närmast på tur är sträckan Östersund
Det finns en positiv framåtanda som känns bra för Inlandsbanan.
 
Vill också informera om att styrelsen än en gång fått audiens 
korridorer. I september så gjorde vi
träffade en politiskt sakkunnig samt ett kansliråd. Vi fick t
timma presentera vår förening och vad vi står och arbetar för. Detta möte gav 
oss mersmak. Nu fick vi tag i personer med visst inflytande i våra frågor. Dom 
var kunniga och pålästa. 
 
Vi ger aldrig upp. Speciellt inte nu när det inte ba
vi lite medvind, lite mer än tidigare och med er hjälp i ryggen så kommer säkert 
nästa rapport att vara ännu mer kryddad med goda nyheter.
 
Glöm inte bort att en förenings största tillgång är dess medlemmar. 
stöd så vet man inte hur detta drama kan sluta. Tur att ni finns. Allesammans.
Nu tutar vi och kör, mer och oftare.
 
Vänlig hälsning från styrelsen.
Hans Wickström 
Ordförande 
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Hejsan alla ni medlemmar i IBV. 

tyrelsen för Inlandsbanans Vänner vill gärna avlägga en enkel rapportering till 
er om vad som har hänt av vikt under de senaste månaderna. 

Efter vårt årsmöte i Östersund i maj så har vårt arbete med affischering vid 
stationsbyggnaderna utefter banan fortsatt. Med stor entusiasm och nyfikenhet 
snokar vi upp artiklar och insändare i olika media, granskar och sätter in de
är intressanta på vår hemsida. Våra kontakter med ledningen för

Vid vårt senaste styrelsemöte som var förlagt i Storuman, så såg vi
höga potentater, kommunalråd m.fl. träffats just i denna ort några dagar tidigare 
för att samtala om vikten av att intensifiera användandet av Inla

Nu börjar industrierna ställa krav på mer järnväg, och då vaknar även 

Vi konstaterar att IBAB,s nya VD, Otto Nilsson, vill utöka persontrafiken. 
Närmast på tur är sträckan Östersund–Mora. Lysande! 

framåtanda som känns bra för Inlandsbanan.

Vill också informera om att styrelsen än en gång fått audiens i maktens 
r. I september så gjorde vi ett besök på Näringsdepartementet där 

träffade en politiskt sakkunnig samt ett kansliråd. Vi fick tillfälle att under 1 
timma presentera vår förening och vad vi står och arbetar för. Detta möte gav 
oss mersmak. Nu fick vi tag i personer med visst inflytande i våra frågor. Dom 

 

Vi ger aldrig upp. Speciellt inte nu när det inte bara är uppförsbackar. Nu känner 
vi lite medvind, lite mer än tidigare och med er hjälp i ryggen så kommer säkert 

att vara ännu mer kryddad med goda nyheter. 

Glöm inte bort att en förenings största tillgång är dess medlemmar. 
vet man inte hur detta drama kan sluta. Tur att ni finns. Allesammans.

Nu tutar vi och kör, mer och oftare. 

Vänlig hälsning från styrelsen. 
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för att samtala om vikten av att intensifiera användandet av Inlandsbanan. Så 

Nu börjar industrierna ställa krav på mer järnväg, och då vaknar även 

Vi konstaterar att IBAB,s nya VD, Otto Nilsson, vill utöka persontrafiken. 
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Glöm inte bort att en förenings största tillgång är dess medlemmar. Utan ert 
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