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På resenärernas sida sedan 1993

Nya tågtider den 12 december
Tågtrafiken i vårt land går över till nya tider söndagen den 12 december. Det går att boka resor enligt de nya tiderna men tidtabellerna är ännu inte publicerade på Resrobot. De två dagliga direkttågen Stockholm-Mora går som tidigare. Den tidiga avgången från Falun 06.12 är
ett vanligt IC-tåg liksom avgången 16.46 från Stockholm.
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Flyget till Sälen startar den 19 december
Söndagen den 19 december är det säsongspremiär för inrikesflyg till Sälen. Då startar flygtrafiken från Ängelholm och Bromma. Från och med 27 januari kan man flyga från Malmö.
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Masexpressen angör Falun fr o m 20 december
Falun har inte haft tillgång till expressbusstrafik på många år. Men i Masexpressens vintertidtabell angör två turer Falun. Bussen till Stockholm går från Resecentrum i Falun 11.45 med
ankomst Cityterminalen 14.40. Returen går från Stockholm 13.10 med
ankomst Resecentrum i Falun 16.05. Tiderna gäller fr o m 20 december.
Bokning 0651-10 000 eller www.masexpressen.se.
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Buss direkt Grövelsjön fr o m 20 december
Masexpressen återupptar trafiken till Grövelsjön den 20 december med en daglig tur i vardera
riktningen. Avvikande tider under jul- och nyårshelgen. Restiden Stockholm-Grövelsjön ligger
på cirka 7,5 timme och man reser hela vägen i samma bekväma buss. Bokning 0651-10 000
eller www.masexpressen.se.
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Tyst avdelning hos Tåg i Bergslagen
Tåg i Bergslagen inför en tyst avdelning i sina tåg. I den tysta avdelningen görs inga telefonsamtal, all elektronisk utrustning är satt i ljudlöst läge. Används hörlurar ska volymen vara låg
för att inte störa övriga passagerare. Uppsättning av information inne i tåget har påbörjats
som visar den tysta avdelningen i tågen. Avdelningen är i den ena änden av tåget (i vagn A),
den utan rullstolslyft. Det går inte att boka plats i den tysta avdelningen.
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Tyst på stationen

=

Tåg i rätt tid och på rätt spår

Det är Trafikverket som sköter utropen på våra järnvägsstationer. De har nu beslutat att från
och med den 15 november endast ropa ut försenade tåg och tåg som spårändrats. Anledningen till denna förändring är att antalet tåg ökat så kraftigt så att utropen försvinner i bruset.
”Det är ohållbart att fortsätta med utropen ,” säger Beisi Sundin, presskommunikatör till
Vi Resenärer.
Vi hoppas att Trafikverket verkligen marknadsför denna förändring, så att resenärer i väntan på utropet inte missar ett tåg som är i rätt tid. Försenade tåg blir man påmind om!
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Viktiga nummer och länkar
BRA
Tel 0771-440 10 www.flygbra.se
Dalatrafik
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Tel 0651-10 000 www.masexpressen.se
SJ
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
Sälens Flygplats Tel 0280*48 19 00
info@scandinavianmountains.se
Tåg i Bergslagen Tel 0771-75 75 75 www.sj.se

