
: Tänk om man kunde måla över alla problem!
tr Nu skall det bli nya färger på
passagerawagm.una, och sedan
kommer de flesta problem att lösa

it siql Enligt SJs informationschef

t tt"r.t Rosengren "så kommer en

I uppfräschad fasad att bidra till att
tågen häler tidtabellerna bättre,
eftersom en snygg och fin arbets-
plats ökar personalens stolthet för
företaget och därmed även arbets-

! motivationen".
Det uttalandet visar ju att SJ anser

., att tågförseningarna beror pä att vi

fl Oå fiiltet arbetar för diåligt. Ätt den-
na uppfattning råder fick man ju

6 ttart tOr sig redan på de så kallade
fi "kvalitetsträffarna".
ä sauitt jag vet så har inte färgen

f på vagmarna stäIlt till någna pro-

fr blem för resenärerna. När man står
l1 på perrongen och tåget kommer

Jag vet inte om SJJedningen är
medveten om att resenårerna fär-
das inuti vagrnarna och inte på utsi-
dan. Lägg istället pengarna på bl a
bättre komfort, städning och upp-
fräschning inuti samtliga vagmar.

Alltså även de som går på andra
linjer än stambanorna.

Banala synpunkter, men kommer
SJ tillrätta med de saker som irrite-
rar reseniirerna mest, sä får vi nog
ett bättre anseende på köpet. Utan
dyra konsr:Iter från USÄ och dyr
färS.

Vad hände förresten med Inter-
city och City Express-målningen?

Den är ju borta igen på de flesta
vagmarna. Hur mycket kostade den
utredningen med påföljande mål-
ningt?

Visserligen är inte den rostbruna
färgen någon av de vackrare, men
i tider när det nästar bara pratas
om indragmingar, minskade tågki-
lometer och nedläggmingar, så
måste det firuras vettigare saker att
lägga I00 milj krpå.

Änställ t ex fler reparatörer, så

att man slipper se i repblocket:

"Får gå tiUsvidare", "Repas daqrtid",
"Repas hemstation".

Det är inte speciellt uppmuntran-
de när resenårerna kommer och
frågar: "Var skall vi bli stående
idagr?" Det är en fråga som varit
ofta förekommande vintern 85/86,

när det gäller motoruagm X9.
Ideliga driftstörningar. Åven på

de motonragmar som mäIades om
hösten -85.

Den elektriska utrustningen blev
inte bättre av ny färg utvändigrt på
vagmarna. Men det är kanske nå-
gon ny universalfärg som SJ nu
skall använda.

Eftersom de flesta problemen
med sena tåg kommer att försvinna
i och med den nya färgen, så blir .

vil reparatörerna omskolade till
målare.

Tänk om man kunde måla över
alla problem, vad enkelt allt skulle
vara då.

Nu beror inte alla förseningar
enbart på den nrllande materialen.
"Glädjetidtabeller" som håIler en-
bart om det inte finns några rese-
närer är ytterligare en orsak. Has-

,l$::!

tighetsnedsättningar pga för lite
pengar till banunderhållet är en an-

nan. Senvinter och vår år det uPP-

frysningar.
På sommaren är det risk för sol-

kurvor. Folk i gemen bryr sig inte
om ifall en tidtabell visar en restid
på 3 tim eller på 3 tim I5 min.

Det viktiga är att man kommer
fram i rätt tid. Osäkerheten gör att

folk våIjer buss eller egen bil. Hur
många resenärer är det inte som

svurit ve och förbannelse när en
förbindelse blivit bruten bara för
att tåget de kom med var försenat.

Dessa problem kommer förmod-
ligen att bli större i framtiden. Inget
snabbtåg kommer att invänta ett
försenat tåg från en anslutande
bana.

Änvänd miljonerna där de bäst
behövs. Slutalek! f

MorganJansson
Uddevalla

)nir

in, så hör man inga kommentarer
typ "vilken ful fårg!"

l{ Istillet hörs "att det förbarurade
# tåqet aldrig kan vara i rätt tid!"
I "Ska.ll vi åka i de gamla vagmarna?"

,1 eller "vilka skitiga fönster. Tur att

f iae inte släpade med mig kame-
ij ran."
:
tr
):l

fl Frivillig platsbokning kommer
,'l{"
N,t Inr 1l ffigadeKjell-Aketuamlid
fi om rätsbussen ingick i begreppet
i:, "totakesan". Här svanr nu Hans

i, Finqal tran LuJeåregionen på Kjells

!, undrine'

1i n Oet är ju trå,kigrt att Pramlid och
{ aIvarligt om våra betalande kun-

B der uppfattat det så att vi i regel
f har otillräcklig kapacitet i våra

fl motorvagmar. Så är inte fallet.
g O"t planenliga platsutbudet

i sommartid och helger med trafik-
$ toppar är 116 platser i det alduella
,4 tåget. Maximalt resandeantal
li Uru*ar vi fra i juli där medeltalet re-

sarde utgör 9I vid avgång Boden
med en topp på I I0 resenårer.

Vi följer sjäIvfallet fortlöpande
belastningen i tågen och försöker
anpassa storleken med hänsyn till
tidigare resanderäkningar och de
resurser vi totalt har tillgång till.

Någon enstaka giing kan dock
platsbrist uppstå som under på-
sken t ex. Ätt mot deilla bakgrrund
generellt införa platsbiljetler som
en möjlighet men därmed också ett
krav kommer nog i dessa tåg av
flertalet kunder att uppfatts som
onödigt besvä.rligrt och förenat med
en extra utgift.

Med undantag av sommaren och
ett antal helger har vi nämligen i
genomsnitt bara ca 30 resande i
tågen. Vad vi kan göra direkt är att

i vår planering anstränga oss än
mer för att klara trafiktopparna.

Pramlid och alla som har för-
månen av personbiljett kan också
medverka till detta qenom att för-
slagsvis planera sin fria resa så att
de värsta topp-arna undviks och
därmed också leva upp till det som
står angivet på baksidan av perso-
nalbiljetten.

Vi kommer så snart som möjligrt
pröva att införa en fnw.lltg plats-
bokning i en vagm i dessa tåg för att
se hur det slår. I

Eans fingal
Personaltrafikchet LuIeå

Personal-
biljetter

opa rese-
byrån?
n ÄIting går ju numera i sParsam-

hetens tecken, men frågan blir om
det inte går tiII överdrifter ibland.
Kan nämna nedanstående.

Var i septeröer inne på SJ rese-
byrå på Götgatar i Stockholm och
skulle köpa en FIP rabattbiljett
Charlottenberg - Oslo, kostnad 52

kr.
För att skriva ut denna biljett be-

gärdes en avgdft på 50 kr. Motive-
ring: Numera är resebyrån helt fri-
stående från SJ och måste klara
sina finanser sjäIva och att det där-
för inte utförs någrra "grratisarbe-
ten".

Jag åIde till centralen och fick
min biljett. I konsekvensens narnn

firnderar jag nu på följande: Rese-

byråns personal har väl inte perso-

nalbiljefter numera eftersom de nu-

mera inte är anknutna till SJ?

Dessutom måste lönsamheten bli
större om de köper sina resor På
sin egen byrå, eller?

Men är det nu så att de har kvar
sina personalbiljetter, så borde en
avqdft på, kanke 50 kr tas ut På de-
ras resor, så att vi som qår i tågen
inte utför "gnatisarbeten". I

Ragmar Pettersson

Tacksam brudgrum hör av sig
På insändarsidan i nr 12 berätta- Vi känner mycket stor tacksam- Paraden av SJ:s personal i HaIm-

de Inqtat Pehrsson en soJskens- het gentemot kollegorna Dalkvist, stadnfuvistegavtågetglömmervi
.. historia om bröllopsbesvfu i Hdm- Fritz och lokförare Persson för de- aldris.
ij stadmedomnejd. ras insatser på vår stora dag. Han som körde oss till rådhuset

i UaonArnubrudgammenavsig. Ifu|* av att stå stilla på ett ochtomledsagadeossinirådhu-
I iärnvägsspår och vara tvungen att set är verkligen värd ett stort tack.
i inse att vi hinner bara inte fram till Vår bröllopsdag blev således
t n Vi Ueklagar djupt att vån tack- den utsatta tiden för vigseln, går tack vare SJ både dramatisk och
ilr Urev tiU Älf Dalkvist inte har nått bara inte att beskriva. minnesrik. Därför vill vi genom Sr-
l,i honom. Vi har också undrat varför Tack vare SJs personal, som in- tyTT tiU alla som ställde upp för

$ vår historia tidigare inte publice- handlade brudbukett, meddelade oss framföra ett stort tack! I
fl rats, eftersom vi tiltskrivit Sr. rådhuset om vår sena ankomst och
fl, tffIll. Kaaske har den kommit framför a.llt tog väI hand om oss på Tage Öhman

iI bort på väsen. tåget, klarade vi av det, Kristianstadii bort på vägen. tåget, klarade vi av det, Kristianstad
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