Kvartalsrapport februari 2012
Hej igen!
Tiden går väldigt fort och det är hög tid för styrelsen att lite
lite kort berätta om vad
som hänt och kommer att hända.
hända
Det visar sig nu att i många riksdagsdebatter så är ordet ”infrastruktur
infrastruktur” ett hett
ämne.
Vi jobbar därför vidare med att väcka opinion genom att vara aktiva med att
skriva insändare till lokaltidningar,
lokaltidn
jaga Trafikverket och beslutsfattare på
Näringsdepartementet.
Vårt senaste styrelsemöte avhandlades i Kristinehamn, en välkänd ort i detta
sammanhang. Fördjupade samtal med VD för Tågåkeriet i Bergslagen AB.
Dessutom så fick styrelsen nu i januari en mycket givande eftermiddagsträff i
Stockholm med Otto Nilsson, VD för IBAB.
Vi informerades under ett antal timmar om IBAB,s
IBAB arbete.
Hög prioritet just nu är att förstärka banvallen på sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk,
Arvidsjaur
29 km, detta för att kunna erbjuda godstrafiken ett fullgott alternativ till
långtradartrafik på våra vägar. Dessutom så kommer IBAB att måla om alla sina
lok. Snyggt värre. På programmet
grammet finns också byte av 500000
500000 slipers utefter
banan. IBAB intensifierar sitt samarbete med Green Cargo.
Beträffande medlemsrabatterna:
Alla medlemmar i IBV får 10 % på biljetter på Inlandsbanan.
Pensionärer får 10 % + 10 % = 20 % rabatt.
batt. Vi kanske inte är tillräckligt tydliga
på denna punkt på vår hemsida, men nu vet ni.
Som ni säkert sett så har vi på vår hemsida ”månadens bild”. Kanske har du
några bra bilder som handlar om Inlandsbanan?
Vi skulle
kulle bli väldigt glada för ert bildmaterial,
bildmaterial, nytt eller gammalt.
Vi vill redan nu slå ett slag för vårt årsmöte lördagen den 2/6 2012 kl 10.00, och
som traditionen bjuder, så är vi alltid i IBAB,s lokaler i Östersund. Dit är ni alla
medlemmar hjärtligt välkomna.
Hans Wickström
Ordförande
ADRESS:
Föreningen
Inlandsbanans Vänner
c/o Hans Wickström
Catalinatorget 5
183 68 TÄBY

TELEFON
070-686
686 14 87

E-POST
hans.wickstrom@inlandsbanansvanner.se
HEMSIDA:
http://www.inlandsbanansvanner.se

PLUSGIRO:
30 70 33 - 1

ADRESS:
Föreningen
Inlandsbanans Vänner
c/o Hans Wickström
Catalinatorget 5
183 68 TÄBY

TELEFON
070-686
686 14 87

E-POST
hans.wickstrom@inlandsbanansvanner.se
HEMSIDA:
http://www.inlandsbanansvanner.se

PLUSGIRO:
30 70 33 - 1

