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Välkommen till vårt 8:e nyhetsbrev!
Föreningen har nu funnits sedan 20:e april
2007 och i dag den 13:e
december 2009 är vi 78
medlemmar.
För att föreningen ska
kunna utgöra en trovärdig opinion för utveckling
av Inlandsbanan måste
vi bli många fler.

1. Föreningens styrelse uppvaktade den 12 november Riksdagens trafikutskott. Syftet
med uppvaktningen var att försöka utröna vilka tankar som finns för Inlandsbanans framtid. Under en timme diskuterades frågan med riksdagsledamoten Marie Nordén (s) från
Östersund.
Samtalet med Marie Nordén var trevligt och informativt men tyvärr visade det sig att några
konstruktiva framtidsplaner för Inlandsbanan inte finns. Föreningen överlämnade ett brev
till Marie Nordén – brevet bifogas tillsammans med utskicket av detta nyhetsbrev.
2. Norrlandsförbundet och svenskt Näringsliv arrangerade den 26 augusti i Sundsvall konferensen UTMANINGEN – VEM SKA GÖRA JOBBET ?
Föreningens ordförande och sekreterare deltog i konferensen som samlade 200 deltagare.
Information om Föreningen delades ut.
3. Tvärbanan mellan Hoting och Forsmo, FJÄLLSJÖBANAN, kanske kan få turisttrafik. Ett
projekt med stöd av EU-medel arbetar med frågan. Föreningens styrelse kommer i december att träffa projektledaren för att överväga om något kan uträttas i samverkan.

GodJul
och
GottNytt År!
Tillönskas våra medlemmar och alla läsare av vårt medlemsbrev!

Ett brev till styrelsen skickar Du på följande adress:
Inlandsbanans Vänner
c/o Christer Stange
Runstensvägen 1
136 46 Handen
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Föreningen Inlandsbanans Vänner på besök i Riksdagen 2009-11-12.

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.

Marie Nordén (S) Ledamot i trafikutskottet lyssnar på IBV:s synpunkter om Inlandsbanans framtid.
Ordförande Christer Stange (tv.) Överlämnar vårt öppna brev till Riksdagen.
Sekreteraren Lars Holmqvist (th.) skriver protokollet.
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