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Chans för Dalarna att få fler tåg!
Motormännens Riksförbund varnar för tät trafik under påskhelgen på de
större vägarna i Dalarna som E45, RV66, E16, RV 69 och RV70. Att
välja tåget är förunnat de få som var ute i tid och kunde boka en plats.
Tågen går nämligen enligt vanligt tidtabell. Det har så varit i många år
och SJ hänvisar till fordonsbrist. Tågbolaget Tåg i Bergslagen, som bl.a.
ägs av kommunerna i Dalarna, har en fordonspark som inte är dimensionerad för helgtrafik.
De flesta torde vara överens om att fler bör ta tåget till Dalarna.
Trängsel på vägarna skapar olycksrisker och påverkar miljön och det finns väl fungerande järnvägar med eldrift.
Problemet är att det är ingen som företräder besöksnäringen i Dalarna i planeringen av tågtrafiken på Dalabanan.
Det visade sig under vintern när SJ under en hel månad ställde in flera avgångar på just Dalabanan.
Under hösten ersätts de SJ-tåg som i dag trafikerar Svealandsbanan med nya tåg. Det betyder att SJ kan förstärka
trafiken på andra linjer med cirka 20 vagnar och ett antal lok. Det ryktas att dessa tåg ska sättas in på Västkustbanan?
Det är dags för Dalabanans Intressenter och besöksnäringen i Dalarna att påverka SJ så att fler och längre tåg körs
på Dalabanan när efterfrågan är stor. Det måste kunna gå att ta tåget till Dalarna även under en större helg.

Res till
Rättviks
Marknad
EkmanResor gör
det möjligt för
stockholmarna att
över dagen besöka
Rättviks marknad
lördagen den 4 maj och utan att använda egen bil.
Bussen avgår från Cityterminalen 07.30. Mer information på www.ekmanresor.se.
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Om trafik på kommunernas hemsidor
Flertalet kommuner och turistorganisationer har länkar
till tåg och bussar på sin hemsida. Tyvärr är det inte alltid som den information som ges är aktuell. Det ligger
fortfarande ute på nätet att det går att flyga mellan Mora
och Arlanda.
Det finns också turistorganisationer som helt saknar
information om besökarnas möjlighet att komma med
tåg eller buss.

Idégruppen Vi Resenärer
ger ut detta nyhetsbrev som en lokal version av
nyhetsbrevet Vi Resenärer.
Information om vår verksamhet finns på
www.grona.resor. Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell
Telefon 0735-20 72 75. E-postadress info@vireser.se
För avbeställning sänd ett mejl till press@vireser.se

Res till
Falun
SJ har ett antal resmål för sommarens
resor. Ett är Falun med Falu Gruva och Gott&Reko på
Stora Torget.
Båda dessa resmål ligger på gångavstånd från järnvägsstationen. I erbjudandet ingår även Carl-Larsson
Gården i Sundborn, som nås med lokalbuss.
Mer information på www.sj.se
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Miljonsatsning på besöksnäringen
Regeringen satsar 10 miljoner kronor på
besöksnäringen i vårt land. Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger till
SVD, ”Vi har märkt en ökande trend
bland svenskar att turista i Sverige. Den
pågående klimatdebatten påverkar hur vi
turistar,” säger Jennie Nilsson.
Foto: K Pohl
Hur reagerar besöksnäringen i Dalarna på detta?

Vi gör det enklare att resa
Många tycker det svårt att resa med tåg eller buss. Det
finns ju ingen att fråga. SJs telefonservice är bara öppen på vardagar under kontorstid. Vi bygger nu ut vår
hemsida www.gronaresor.se. i ett försök att göra det
enklare att resa. Vi tar gärna emot synpunkter på mer
och bättre information.

