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        Under året har styrelsen hållit fyra 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. 

 

Ingen årsavgift har tagits ut av medlemmarna. Medlemmar som velat stötta 

föreningens arbete ekonomiskt har kunnat lämna bidrag till föreningens bankkonto. 

Länsstyrelsen i Västmanland har lämnat ett ekonomiskt bidrag på 20 000 kr. 

Enköpings kommun har ställt upp med lokaler vid årsmötet samt vid medlemsmöte 

i november. Västmanlands landshövding Ingemar Skogö har upplåtit lokaler på 

Västerås slott för föreningens öppna pendlarmöten. 

 

Kronologisk beskrivning av styrelsens arbete under 2013 

 
Januari 

 22 januari hölls föreningens femte pendlarmöte på Västerås slott 

 30 januari möte med MÄLAB ang. T14 

 31 januari möte med SJ ang. tidtabeller mm. 
 
 
Februari 

 2 februari årsmöte 
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 2 februari styrelsemöte 
 
 

Mars 

 1 mars möte med RKTM Västmanland ang. T14 

 2 mars styrelsemöte 

 6 mars möte med SJ ang. framtagande av ny RTG (Resetidsgaranti) 

 11 mars strategimöte med bl.a. Ingemar Skogö om T14 och allmänt om situationen i 
Västmanlands tågtrafik. 

 15 mars möte med Handelskammaren Västmanland 

 20 mars möte med Regionala kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen 
Västmanland 

 26 mars styrelsen gjorde studiebesök på SJ huvudkontor och trafikledning 

 29 mars arbetsmöte ang. synpunkter till SJ inför T14 samt remissvar ”Målbild Västerås 
resecentrum”. 

 
 

April 

 3 april telefonmöte med Järnvägsklustret 

 4 april möte om T14 på Västerrås slott med bl.a. länsstyrelsen, RKTM, SJ, Trafikverket, 
samt representanter från kommuner. 

 26 april deltog på inbjudan i panelen vid tågseminarium i samband med SJs 
bolagsstämma 

 
 
Maj 

 6 maj deltog på inbjudan i paneldiskussion vid pendlarmöte i Arboga 

 24 maj möte med tjänsteman, Västerås stad 

 24 maj inspel till RKTM Västmanland 

 25 maj styrelsemöte 

 28 maj arbetsmöte på Västerås slott om T14 
 
 

Juni  

 4 juni möte med SJ ang. RTG 

 10 juni avstämningsmöte med SJs VD 

 17 juni möte med MÄLAB 

 24 juni möte med SJ ang. RTG 

 25 juni möte med MÄLAB ang. Tågupplevelse 
 
 
Juli 

 8 juli arbetsmöte om förseningsstatistik 
 
 
Augusti 

 14 aug arbetsmöte på Västerås slott om T14 

 15 aug arbetsmöte ang. svar till SJ om RTG 
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 16 aug avstämning remissyttrande länsplan 

 20 aug möte med (S) Enköping som bjudit in för att prata om föreningens arbete 

 23 aug telefonmöte med Trafikverket ang. T14 
 
 
September 

 13 september inspel till Länsstyrelsen Västmanland ang. remissvar Nationella Planen 

 18 september inspel till ordförande för RKTM Uppland 

 19 september inspel till Riksdagens Trafikutskott 

 30 september inspel till RKTM Västmanland ang. kommande rapport ”Attraktiv och 
effektiv tågtrafik i Mälardalen. 

 30 september föreningens sjätte pendlarmöte på Västerås slott 
 

 
Oktober  

 10 oktober möte med pendlare från Eskilstuna 

 14 oktober möte med SJ  

 16 oktober möte med representant för Tågklustret ang. ny enkät 

 16 oktober avstämningsmöte med SJ ang. banarbeten  

 27 oktober styrelsemöte 

 29 oktober rundabordsamtal Regional utveckling i Västerås 

 30 oktober möte med Resenärsforum 

 30 oktober andra öppna pendlarmötet i Enköping 
 
 

November 

 4 november inspel till RKTM Örebro ang. rapporten ”Attraktiv och effektiv tågtrafik i 
Mälardalen” 

 5 november rapporten ”Attraktiv och effektiv tågtrafik i Mälardalen” släpps och 
pressrelease går ut 

 12 november möte med Resenärsforums ordförande Karin Svensson Smith och 
generalsekreterare Kurt Hultgren. 

 18 november möte med MÄLAB ang. rapporten ”Attraktiv och effektiv tågtrafik i 
Mälardalen” 

 18 november inspel till RKTM Sörmland ang. rapporten ”Attraktiv och effektiv tågtrafik 
i Mälardalen” 

 
 
December 

 11 november avstämningsmöte med SJs VD och styrelseordförande 
 
 
Övrigt arbete 

 Under året har föreningens ordförande, vice ordförande och sakkunniga vid flera 
tillfällen kontaktats och intervjuats i lokalpress, lokalradio och lokal/riks-tv med 
anledning av tågrelaterade frågor 
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 Under våren och hösten skrev föreningen tillsammans med Företagarna i Mälardalen 
en debattartikel om pendling i Mälardalen som publicerades på SvD:s Brännpunkt i 
december. 
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