
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsbrev nr 1 – 2007-07-26 
 
 
Informationsbrev sändes med vanlig post till de medlemmar i föreningen Inlandsbanans 
Vänner som saknar uppkoppling till Internet och därför inte kan informeras genom hemsidan. 
 
Styrelsen avser att skicka ett informationsbrev den första månaden i varje kvartal. 
 
Varje medlem bör försöka nå hemsidan www.inlandsbanansvanner.se för att få en så 
fullständig information som möjligt. Kanske finns det en bekant som är uppkopplad mot 
Internet. Det är också möjligt att biblioteket har en dator och kan hjälpa till. 
 
Om Du har synpunkter, förslag eller frågor är Du mycket välkommen att kontakta 
interimsstyrelsens ordförande Christer Stange, per telefon eller genom brev. 
 
Christer Stange 
Runstensvägen 1 
136 46 Handen 
 
Telefon 08-741 14 35 
 
Mobil 0708-31 14 73 
 
christer.stange@telia.com 
 
 
Vad vill föreningen ? 
 
I stadgarna talas om föreningens ändamål.  Självklart får Du ett exemplar av stadgarna om Du 
önskar. Hör i så fall av Dig. 
 
I § 1 återfinns föreningens ändamål: 
 
Inlandsbanans Vänner (förkortat IBV) är en ideell förening vars uppgift är att skapa en positiv 
och aktiv opinion för tågresande, godstransporter och turism på Inlandsbanan. 
 
-föreningen skall därvid verka för bevarande av historien om Inlandsbanans tillblivelse och 
brukande. 
 
-föreningen skall också verka för Inlandsbanans utveckling mot ett framtida effektivt och 
miljövänligt trafikalternativ för person- och godstransporter. 



 
Föreningen har nyligen bildats ! 
 
Beslut om att bilda föreningen togs den 20 april 2007. I skrivande stund har föreningen alltså 
tre månader på nacken. Arbetet leds av en interimsstyrelse fram till den första förenings- 
stämman som skall hållas i maj månad 2008. 
 
I den uppbyggnadsfas som nu pågår skapas samverkan i olika riktningar och värvas med- 
lemmar. 
 
Samverkan med Inlandsbanan AB fungerar bra. Samverkan söks med andra järnvägs- 
föreningar, tex. i området Orsa – Bollnäs. 
 
Samverkan söks också med företrädare för de 15 kommunerna längs Inlandsbanan, syftande 
till att skapa ett funktionellt nätverk. 
 
Ett nätverk innehållande olika experter vad gäller järnvägstrafik och miljöfrågor eftersträvas 
också. 
 
 
Vad vill Du med Inlandsbanan ? 
 
Planering pågår för ordnande av diskussionsaftnar på orter längs Inlandsbanan. Programmet 
skall innehålla föredrag om klimat/miljö och därefter en diskussion om behovet av 
Inlandsbanan, alltså en sorts undersökning av vad människor längs banan tycker om banans 
framtid. 
 
 
Julbordsresa ? 
 
Interimsstyrelsen umgås med planer på att arrangera en julbordsresa med rälsbuss en lördag i 
december. Det skulle vara trevligt att få sammanföra en del medlemmar men det är ännu 
oklart om det är genomförbart. 
 
 
10% rabatt ! 
 
Du vet väl att medlem i föreningen får 10 % rabatt vid köp av resa och resepaket av 
dotterbolaget till Inlandsbanan AB, Grand Nordic Travel. 
 
 
För att göra verklighet av föreningens stadgade ändamål behövs många medlemmar. 
Du kan göra en insats genom att göra människor i Din omgivning intresserade av ett 
medlemskap. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christer Stange 


