
Föreningen TIM-pendlare

Är du trött på:

Vi också!

Bristande information
Missvisande förseningsstatistik
Krånglig restidsgaranti
Dåligt underhållna tåg, stationer 
och perronger

Timmar av förseningar
Att behöva stå på tåget
Högt pris på pendlarkort
Inställda tåg
Att de drar in avgångar

Hjälp oss att påverka! Gör som över 700 medlemmar 
och gå med i föreningen TIM-pendlare du också!
Läs mer på www.timpendlare.se och bli medlem du också!

Föreningen bildades i januari 2011 och arbetar med att påverka 
och föra en dialog och samverkan med de aktörer som utför 
och påverkar vår pendlarvardag , bland annat SJ, TiM, Mälab 
AB, Länsstyrelsen i Västmanland, regionalpolitiker i Västerås, 
Enköping och Arboga mfl. 

Genom föreningens många informationskanaler försöker vi 
snabbt skicka ut information om det som påverkar pendlandet.
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