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Välkommen till vårt andra nyhetsbrev!
Föreningen växer.

Diskussionsafton i
Strömsund.

Intressera människorna
för Inlandsbanan.

Efter föreningens bildande den 20
april 2007 har medlemsantalet stadigt ökat. Just nu, i skrivande stund,
är medlemmarna 39 st. Det kan väl
anses vara ganska bra på sex månader. Medlemmarna är koncentrerade till Jämtland och Stockholmstrakten.
Av föreningsstadgarna framgår uppgiften att skapa opinion för trafik på
Inlandsbanan. I dessa dagar ter sig
den uppgiften som mycket lovvärd,
med tanke på den pågående och
hotande klimatförändringen.

Efter annonsering i Strömsunds lokaltidning arrangerade föreningen en
diskussionsafton på Folkets Hus den
27 september 2007. Ämnet var ”Vad
vill DU med Inlandsbanan”. Syftet
var att på ett enkelt sätt få höra vad
”vanligt” folk har för uppfattning om
Inlandsbanan.

Inlandsbanan sträcker sig 130 mil
från Gällivare till Kristinehamn. 110
mil av banan trafikeras för närvarande, Gällivare till Mora. Den nu trafikerade delen av banan löper genom
15 kommuner som också är ägare till
bolaget Inlandsbanan AB. När man
granskar detta förhållande finner
man att det kommunala intresset för
Inlandsbanan är mycket svalt på de
flesta håll. Färdas man på järnvägen
så är de flesta stationsområden förfallna, igenväxta och skräpiga. Det
hela ger, kort sagt, ett trist och beklagligt intryck.

Men för att utgöra en trovärdig
opinion måste vi bli många fler
inför den dag då vi skall försöka
påverka beslutsfattare på högsta
nivå.

Arrangemanget blev ett misslyckande då endast tre personer kom till
mötet. Dessa tre hade i och för sig
goda idéer om banans framtid men
var ju väldigt få. Ingen var från orten
Strömsund.
Om Du har synpunkter på aktiviteten
i Strömsund – hör av Dig till styrelsen.

Du som är medlem bör alltså försöka hjälpa till med rekryteringen
av nya medlemmar.
Du kanske kan påverka släkt, vänner
och arbetskamrater.

Det beskrivna förhållandet borde
med enkla medel kunna åtgärdas. I
vardera kommunen borde en positiv
känsla väckas – ”den del av Inlandsbanan som löper genom vår
kommun är VÅR Inlandsbana och
skall utgöra ett tilltalande skyltfönster för kommunen”.
Vad behövs för att nå dithän ? Jo, en
eller flera eldsjälar i varje kommun
som ideellt vill engagera sig för att
göra något åt saken. En idé kan vara
att arrangera feriearbete för ungdomar i kommunens regi. Under vuxen
ledning skulle mycket kunna göras
för att snygga upp stationsområden.
Det kan gälla att röja växtlighet, städa, måla mm.

Om Du har några tips för hur en effektiv medlemsrekrytering skall gå till
– hör av Dig till styrelsen.
Samverkan med andra järnvägsföreningar är på gång. Kontakt har tagits
med Orsa Järnvägsförening och
med Dala-Hälsinglands Järnväg.

Har Du någon idé i sammanhanget –
hör av Dig till styrelsen.

Julbord
Är Du intresserad av att äta ett tilltalande julbord tillsammans med andra medlemmar?
Torsdagen den 6 december 2007 kl. 1200 avgår en rälsbuss från Östersunds Central till Åsarna (1,5 tim resa). På
Big Moose Hotel serveras julbord. Gott om tid för samtal om föreningen. Åter med rälsbuss som anländer till Östersunds Central kl. 18.30.
Kostnaden för ToR-resan med rälsbuss och för julbordet är 500:-.
Om Du är intresserad – hör av Dig till styrelsen senast den 15 november.

Sida 2

FÖRENINGEN INLANDSBANANS VÄNNER
Föreningens ekonomi.
Vid föreningens bildande skänkte Inlandsbanan AB 20.000:- i startkapital. 39 medlemsavgifter á 200:- har influtit = 7.800:- Föreningen har efter ansökan fått 15.000:- från Inlandskommunernas Ekonomiska Förening.
Föreningen har alltså mycket begränsade ekonomiska tillgångar.
Finns bland medlemmarna några uppslag till var medel kan sökas? Kanske finns intresserade företag och organisationer?
Alla tips emottages med glädje av styrelsen.

Ordinarie föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i maj månad 2008 på tid och plats som
meddelas senare.
Föreningen leds ju för närvarande av en interimsstyrelse om tre personer, sedan bildandet. Någon valberedning finns inte.

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.

Allt kommer alltså att avgöras av närvarande medlemmar vid föreningsstämman. Med
anledning av detta är det nödvändigt för interimsstyrelsen att få kännedom om vilka
medlemmar som kan tänka sig att acceptera uppdrag i styrelsen mm.
Vänligen kontakta snarast styrelsen.

Med vänlig hälsning

Christer Stange
Ordförande i interimsstyrelsen

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.
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