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Välkommen till vårt fjärde nyhetsbrev!
Rekryteringen går trögt

Vattentornet i Tandsjöborg
Vattentornet som hotades av rivning är
nu räddat. Ägaren Ljusdals kommun säljer tornet för en krona (1:-) till Inlandsbanan AB.

Just idag består föreningen av
precis 50 medlemmar. Många har
ringt och talat sig varma för att bli
medlemmar. Men sen händer ingenting. Medlem blir ju bara den
som har betalat in sin medlemsavgift om 200 kronor.

Inlandsbanan AB anser att vattentornet
(konstruktion för påfyllning av vatten i
ångloken som förr trafikerade banan) har
ett intresse för de sommartid passerande
turisterna.

En förening som bara består av 50
medlemmar kan knappast utgöra
en folklig opinion för Inlandsbanans bevarande och utvecklande
till ett modernt trafikmedel.

Alltså är det av största
vikt att alla nuvarande
medlemmar hjälper till
med att rekrytera många
flera intresserade människor.

Inlandsbanan AB uppdrar till Föreningen
Inlandsbanans Vänner att förvalta tornet.
Christer Stange och Ove Strid kommer i
april/maj att besöka Tandsjöborg för att
klara ut tornets tillstånd och hur det skall
kunna nyttjas. Då skall ortsbefolkningen
också kontaktas för att se om en tillsynsmedverkan kan skapas.
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Järnvägstrafik Orsa-Bollnäs
Orsa kommun avser att, i samverkan
med grannkommuner och näringslivet, genom påverkan av olika instanser försöka iståndsätta järnvägen
Orsa – Bollnäs. En förstudie har
gjorts och presenterats i en slutrapport. Föreningen har yttrat sig i ärendet.
Slutrapporten och föreningens yttrande finns tillgängliga på föreningens
hemsida.

Ändrad mötesplats för föreningsstämman
Föreningsstämman kommer av hållas i Inlandsbanan AB:s lokstallar, Storsjöstråket 19 i Östersund. Tidpunkten som

lördag den 17 maj kl. 1300. Endast närvarande medlemmar

tidigare meddelats är oförändrad, alltså
har rösträtt. Anmäl Ditt deltagande i förväg.
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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.
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