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Verksamhetsberättelse TIM-pendlare 2015 

 

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning 

 

Ordförande  Christer Järström 

Vice Ordförande  Isabel Dellacasa Lindberg 

Kassör  Per-Anders Staav 

Ledamot  Evert Andersson 

Ledamot  Marie Zethelius 

Suppleant  Kenneth Hjalmarsson 

Adjungerad  Kurt Hultgren 

Revisor  Anna-Lena Sundberg 

 

Under året har styrelsen hållit tre protokollförda styrelsemöten. Arbetsmöten har hållits 
löpande i samband med resor till och från arbete, ca 1-2 ggr/vecka. Styrelsen har jobbat 
helt ideellt med föreningsarbetet. Föreningen har under året uttalat sig i ett flertal 
intervjuer för TV, radio och tidningar både lokalt och på riksnivå. 
 
Föreningen har sedan 2011 samverkansavtal med den rikstäckande föreningen 
Resenärsforum, vars generalsekreterare också är adjungerad till styrelsen för TIM-
pendlare. Föreningens vice ordförande är också sedan våren 2014 invald som ersättare i 
Resenärsforums styrelse, varpå ett flertal av frågorna lyfts parallellt i de båda forumen. 
 
En förstudie om en Ny resenärsorganisation startade under hösten i Resenärsforums regi. 
TIM-pendlare är representerad i dess styrgrupp genom vice ordföranden och studien 
avslutas under våren 2016. 
 
Resenärsforum höll även efter att TIM-pendlare påkallat detta genom vice ordföranden 
ett seminarium om trängsel på perronger vid störningar. Transportstyrelsen, Trafikverket 
och SJ medverkade tillsammans med resenärsrepresentanter. Säkerhetsministern blev i 
sista stund förhindrad. 
 
Många informella aktiviteter har förts av styrelsen t.ex. inlägg på Facebook, mail- och 
telefonkontakter. 
 
Ingen årsavgift har tagits ut av medlemmarna. Medlemmar som velat stötta föreningens 
arbete ekonomiskt har kunnat lämna bidrag till föreningens bankkonto.  
 
Medlemsantalet är 823 
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Kronologisk aktivitetslista av styrelsens arbete under 2015 

Januari 

• 24 Styrelsemöte Resenärsforum 
• 28  Styrelsemöte 
• 29 Brev till Trafikverket angående trafikinskränkningar i Ransta 

Februari 

• 4  Avstämningsmöte med SJ 
• 9 Radiointervju om Verklig förseningsstatistik 
• 12 Möte med RKM Västmanland angående reviderat trafikförsörjningsprogram 

 

Mars 

• 10 Möte med SLL angående förberedelse för reviderat trafikförsörjningsprogram 
• 11 Årsmöte 
• 16 Avstämning Ransta uppehåll med SJ 
• 19  Välkomstmottagning Landshövdingen Västerås slott 

April 

• 15 Styrelsemöte Resenärsforum 

Maj 

• 3 Ett andra brev till Trafikverket angående trafikinskränkningar i Ransta 
• 12 RKM Västmanland konferens angående trafikförsörjningsprogram 
• 26 SJ:s avtackning av föreningens tidigare ordförande – SJ:s VD 
• 26 Direktsänd TV-debatt Aftonbladet med infrastrukturministern och föreningens 

 ordförande  

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

• 9 Styrelsemöte 
• 14 TV-sänt möte med Pia Nilsson (s), riksdagens trafikutskott och föreningens vice 

 ordförande 
• 14 Möte med Karin Svensson Smith (mp), ordförande riksdagens trafikutskott 
• 16 Möte med Järnvägsklustret i Västerås om Tåg i Bergslagen 
• 19 Styrelsemöte Resenärsforum 
• 28 Möte med SJ affärsledning Mälardalen 
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Oktober 

• 9 Möte med Johan Örjes, Kollektivtrafiknämnden Uppsala län, i Enköping 
• 14 Styrgruppsmöte ny resenärsorganisation 
• 15 Styrelsemöte Resenärsforum 
• 21 Styrelsemöte 
• 29  ”Trängsel på perronger” – seminarium Kollektivtrafikens Hus  

 i Resenärsforums regi i samverkan med TIM-pendlare 
 

November 
• 6 Möte med Bertil Kinnunen, Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län, i Bålsta 
• 9 Möte med landshövdingen i Västmanland 
• 14 Styrelsemöte Resenärsforum 
• 14 Styrgruppsmöte förstudie ny resenärsorganisation 
• 20 Intervju i radio Västmanland om ny operatör för Tåg i Bergslagen 
• 24 Resenärsforums seminarium om järnvägens organisation 
• 26 Uppföljningsmöte med tidigare intressent och samverkanspartner 

December 

• 10 Styrgruppsmöte förstudie ny resenärsorganisation (förhindrad men 
 kommentarer lämnade före mötet via epost) 

• 16 Styrelsemöte Resenärsforum (förhindrad men synpunkter lämnade innan 
 mötet) 


