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Välkommen till vårt 7:e nyhetsbrev!
Föreningen har nu funnits sedan 20:e
april 2007 och i dag den 27:e september 2009 är vi 78 medlemmar.
För att föreningen ska kunna utgöra
en trovärdig opinion för utveckling av
Inlandsbanan måste vi bli många fler.

1. Föreningen Inlandsbanans Vänner har på försök anslutit sig till Norrlandsförbundet. www.norrland.info
Norrlandsförbundet, politiskt och religiöst obundet, arbetar för Norrlands utveckling på alla områden, bl.a. vad gäller infrastruktur och företagsamhet och
mot den pågående avflyttningen.
Norrlandsförbundet och Svenskt Näringsliv arrangerade den 26 augusti 2009
en inspirationsdag om vad som kan göras för att utveckla Norrland. 200 företagare och politiker deltog i ett intensivt program som genomfördes på Hotell
Södra Berget i Sundsvall.
Föreningen Inlandsbanans Vänner representerades av ordföranden och sekreteraren.

2. Den ordinarie föreningsstämman hölls i Östersund 2009-05-16 i Inlandsbanans lokaler. Protokoll från stämman med verksamhetsrapport och revisionsberättelse bifogas.

3. Styrelsen har genom ett flertal insändare i lokaltidningar och genom brev till
politiker och företagare försökt väcka en opinion för Inlandsbanans framtida
positiva utveckling.

4. Vad gäller vattentornet i Tandsjöborg så har de närboendes intresse för
frivilligarbete varit väldigt begränsat. Först efter styrelsens upprop och påtryckningar har nu en handfull bybor i Tandsjöborg sagt sig vilja hjälpa till med
vattentornets bevarande. Eldsjälen i Tandsjöborg, Ivan Haaga, håller i trådarna.

5. Föreningens styrelse fått klart för en uppvaktning i Riksdagens trafikutskott, riksdagsledamoten Marie Nordén, torsdagen den 12/11 2009.

Ett brev till styrelsen skickar Du på följande adress:
Inlandsbanans Vänner
c/o Christer Stange
Runstensvägen 1
136 46 Handen

Sida 2
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Foto Lars Holmqvist
2009-06-15.
Norrgående rälsbuss anländer
Ulriksfors en kulen juniförmiddag.

Foto: Lars Holmqvist
2009-06-15.
Banverket på väg till jobb på
malmbanan passerar Ulriksfors.

10% rabatt !
Du vet väl att medlem
i föreningen får
10 % personlig rabatt
vid köp av resa och
resepaket av
dotterbolaget till
Inlandsbanan AB,
Grand Nordic Travel.

Foto: Ove Strid
2009-09-25
Järnvägsbron i Ulriksfors
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