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Kåserat av Jacke Sjödin

Min mormor var en pratglad typ. Hon pratade med vem som helst var som helst om vad
som helst. Gärna om politik. Hon bodde i Sollefteå åkte ibland till Stockholm och tog
alltid bussen. Det var ju billigast. Och när hon kom hem igen brukade jag hämta henne
på stationen och frågade förstås hur den nio timmar långa bussresan hade varit. Och
varje gång svarade hon något i stil med:
– Väldig trevlig. Jag träffade en såååååå sympatisk ung man som jag pratade med
heeeeela vägen.
Jag tyckte alltid så oerhört synd om den mannen. Han hade garanterat helt andra
planer för sin bussresa än att få en nio timmar lång föreläsning.
Jag tänkte på mormor när jag klev på tåget från Uppsala till Stockholm härom kvällen.
Tåget är nästan fullt. Jag blickar ut över vagnen. Ganska många tvestjärtar idag.
Alltså sådana som sitter ensamma och demonstrativt har lagt alla pinaler på stolen
bredvid för att markera att de INTE vill att någon ska sitta där. Här i pendlarvärlden har
egoismen sedan länge vunnit en jordskredsseger. Jag spanar in den som verkar bry sig
minst om oss som letar en plats. Han sitter djupt försjunken i telefonen, lurarna är på,
och han tuggar på en Twix. Det ligger ett berg av grejor på stolen bredvid.
– Ursäkta mej, är det ledigt här?
Utan att titta upp utstöter han en ljudlig suck och visar med all önskvärd tydlighet
vilken komplett idiot jag är som utsätter honom för allt detta extraarbete när han är
helt slut efter sin arbetsdag.

Movingo är en periodbiljett för obegränsat
resande i Mälardalen
Biljetten gäller för SJs regionala tågresor
med Movingo-giltighet, på Trosabussen,
på Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-,
Örebro- och Östergötlands län, och i all
lokaltrafik som bedrivs av SL, Sörmlands
trafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro
och Östgötatrafiken. Movingo gäller för
obegränsat r esande i 30 dagar, 90 dagar
eller ett år.
Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är
ett samarbete mellan Region Stockholm,
Region Sörmland, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region
Östergötland.

I det läget tänker jag på mormor.
– Ruggigt väder idag, hörrödu. Är det nått solen lyser med, så är det sin frånvaro.
Ha ha! Nej, nån vår har vi inte sett röken av ännu. Var är vår vår i år, frågade alltid min
farfar, och det tyckte jag var så fyndigt. Jodå, hur man än vänder sej har man ändan
bak. Är det Twix det där? Jag kan inte äta sånt. Jag får magsyra i halsen. Och sitta och
rapa makaronilåda på tåget går ju inte för sej. Jodå, så att…
Men tyvärr är jag inte som mormor. Så tyvärr säger jag inte ett ord på hela resan. Och
inte mitt ressällskap heller. Och självklart tycker de flesta av oss att det är skönast att
få sitta i fred. Man slipper hostningar och snarkningar och mobilprat och clementiner
och fuktiga jackor som stinker blöt labrador.
Men den som med flit blockerar sätet bredvid när tågen är fulla bör studera den
oskrivna lagtexten i Folkvettslagen.
§1A. På tåg. Tvestjärtar som blockerar platsen intill bör straffas.
Förslagsvis med timslång mormor-föreläsning.

Jacke Sjödin är underhållare och kåsör född och uppväxt i Sollefteå, sedan 28 år 
boende i Uppsala. Jacke har fem barn, tre katter, en hund, en fru samt en död framtand.
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MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Många vill välja miljömedvetet,
men är det så stor skillnad mellan tåg- och bilpendling?
Text: Karin Skoglund Rickberg | Illustration: Anna Lindfors/Istockphoto.com

Arbete, vila eller en stund för dig själv
utan stress. Tågen bidrar inte bara till
en hållbar vardag utan är i särklass det
mest klimatsmarta färdmedlet. De är
också mycket energieffektiva och ger
minimala koldioxidutsläpp.
– Förutom att cykla är tåget det överlägset mest hållbara sättet att
pendla på, säger Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör på SJ.
Energieffektivt, yteffektivt och klimatsmart. Ett dubbelspår har
till exempel samma kapacitet som en 15-filig motorväg så det är ett
effektivt sätt att använda yta och spara mark. Det är också ett smart
sätt att resa eftersom det innebär kapacitet för många människor.
Som exempel ryms 245 personer på ett SJ3000-tåg vilket kan
jämföras med om alla resenärer hade pendlat en och en med bil.

I ett framtida hållbart samhälle är energieffektivitet en viktig pusselbit. Tåget har lågt luftmotstånd och drivs av el med hög verkningsgrad. Tillsammans med det faktum att ett enda tåg kan transportera
många människor samtidigt gör det tåget till det absolut mest
energieffektiva sättet att resa.
Det är också det mest klimatsmarta färdmedlet. Alla tåg i Sverige
körs med 100 % förnybar energi som ger mycket låga koldioxidutsläpp. Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till jordens
uppvärmning och till klimatförändringarna.Varje svensk släpper i
genomsnitt ut cirka 11 ton koldioxid per år, inklusive konsumtion
av varor och tjänster. Ungefär en fjärdedel av utsläppen kommer
från flyg- och bilresor. För att nå klimatmålen måste utsläppen
minska till cirka 1 ton per person. En bilpendlare kan på ett år spara
ett till flera ton på att byta till tåg.
– Även om vi i framtiden kommer att få fler elbilar kommer
tåget alltid att vara bäst ur energi- och miljösynpunkt, avslutar
Erica Kronhöffer.

Så klimatsmart blir du när du väljer tåg i stället för bilpendling till jobbet
Staplarna visar skillnaden i CO2-utsläpp
på sträckan Uppsala-Stockholm under ett år.
3 459 kg

0,08 kg
BILPENDLING

TÅGPENDLING
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FAKTA

TABELLEN VISAR SKILLNADEN I KOLDIOXIDUTSLÄPP (CO2)
VID ARBETSPENDLING UNDER 225 ARBETSDAGAR PER ÅR

STRÄCKA

PENDLING BIL

PENDLING TÅG

kilo CO2 /år

kilo CO2 /år

Uppsala–Stockholm

3459

0,08

Västerås–Stockholm

4996

0,13

Eskilstuna–Stockholm

6259

0,14

Enköping–Stockholm

4118

0,09

Västerås–Eskilstuna

2471

0,06

KÄLLOR:
TÅG: SJ (100 % miljömärkt el) samt Vattenfall EPD (Environmental Product Declaration), utsläpp från vattenkraftsel
BIL: Transportstyrelsen; koldioxidutsläpp genomsnittlig ny bil 2017
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SLs KLIMATSMARTA
KOLLEKTIVTRAFIK – NU OCH FRAMÅT
Att ha klimatfokus är numera en självklarhet som SL
i Region Stockholm tar på stort allvar. Allt för att kommande
generationer också ska kunna både leva och resa grönt.
Kollektivtrafiken i Stockholm tar
täten i klimatkampen
Kollektivtrafiken har en central roll i att
bromsa den globala uppvärmningen, i
synnerhet när man tänker på att transporter
och privat bilåkande står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Det är därför viktigt att människor väljer
kollektivtrafiken i stället för att ta bilen.
Trafikförvaltningen i Region Stockholm
tar täten i ett miljöarbete där SLs alla
pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor
redan i dag helt drivs med förnybar
energi. Även de 2 100 bussarna körs nu
mera på förnybara drivmedel.

Fossilt bränsle utfasat 2016
Drygt hälften av alla som reser kollektivt i
Sverige gör det med Stockholms kollektivtrafik. Med andra ord en grön trafiklösning
för många. Trafikförvaltningen i Region
Stockholm har ett stort miljömässigt ansvar
och inledde redan för 30 år sedan ett arbete
för en fossilfri, klimatsmart kollektivtrafik.
Numera är SL världsledande inom
omställning till förnybar energi. På bara tio
år har SL minskat koldioxidutsläppen med
80 procent.
– För att hänga med i utvecklingen
arbetar vi nära näringsliv och forskning.
Det sista fossila bränslet fasades ut i slutet av

2016, med undantag för två minibussar som
fasades ut i somras, berättar Johan Böhlin,
strateg drivmedel och energi på trafikförvaltningen i Region Stockholm.
Positiva hälsoaspekter
Att elektrifiera fordonen, d.v.s. byta till
elmotorer, är effektivt och minimerar
dessutom luftföroreningar och buller, som
har en tydlig koppling till högt blodtryck,
hjärtproblematik och sömnsvårigheter. Att
på det sättet inte bidra till smutsig luft och
miljöproblem som i längden allt oftare leder
till hälsoproblem för människor, är ytterligare en aspekt på det miljöfokus SL har.

SNABBA FAKTA
Trafikförvaltningen arbetar nu för
att göra även sjötrafiken fossilfri.

nB
Joha

Till 2021 ska 90 procent av
drivmedlen till Waxholmsbolagets
fartyg vara förnybara.

öh
lin,

en
Trafik valtning
för

När det gäller
miljön ligger vi
i alla fall rejält*
före tidtabellen.

*

På mindre än tio år har vi minskat
våra CO2 utsläpp med 80%.
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BANARBETEN RUNT
STOCKHOLM I PÅSK

NY REGION EXPRESS
ÖREBRO-ESKILSTUNA-STOCKHOLM
KORTAR RESTIDEN
En glad nyhet väntar resenärerna på linjen ÖrebroEskilstuna-Stockholm den 2 september. Då införs en ny
regional expressavgång, Region Express, på pendlarsträckan som förkortar restiden med ca 15 minuter.
Till att börja med körs en tur varje vardagsmorgon
från Ö
 rebro. Efter uppehållet i Eskilstuna stannar inte
tåget på mellanliggande stationer förrän ankomst till
Stockholm Central.
- Nya tåg och expressavgångar har varit mycket
efterfrågat av pendlarna och nu levererar vi det. Det blir ett
av r egionens nya dubbeldäckartåg Mälartåg som sätts in
på expressavgången, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland och vice ordförande
i Mälardalstrafik.

Kolla noga varifrån ditt tåg, till och från Stockholm, avgår i påsk.

Under påskhelgen fortsätter Trafikverket sina banarbeten
både norr om och i centrala Stockholm. Arbetet vid
Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms
södra pågår i fyra dygn, från sent på skärtorsdagens kväll
till annandag påsk. Det innebär att alla SJs södergående
tåg ankommer till och avgår från Stockholms södra (fjärrtåg) och Flemingsberg (regionaltåg) i stället för Stockholm
Central. Regionaltågssenärerna byter till pendeltågen i
Flemingsberg för resor till och från Stockholm C/City.
På linjen Stockholm-Västerås-Örebro påbörjas arbetet m
 ellan
Bålsta och Sundbyberg redan på s kärtorsdagens m
 orgon till
annandag påsk, fem dygn. Under denna period e rsätts tåg
trafiken med buss på sträckan Bålsta–Cityterminalen.
SJ kommer att informera kunder om dessa a vstängningar
bland annat när de bokar sin resa och via sms före avresa.
Även i sommar kommer banarbetena runt Stockholm att
fortsätta. Arbetet med Getingmidjan pågår vecka 26–33.
Läs mer om detta i nästa nummer av tidningen Movingo.
På linjen Stockholm-Västerås-Örebro stängs sträckan mellan
Bålsta och Stockholm C av i fyra veckor, från fredag kväll 5 juli
till måndag morgon 29 juli. Precis som föregående sommar
ersätts tågtrafiken med buss på denna sträcka.
Läs mer och sök din resa på sj.se

SJ har sett en ökning av antalet arbetspendlare desenaste
åren – och där kort restid prioriteras högt.
– Med Region Express förbättras förutsättningarna för
de flesta som reser på sträckan. De som reser längst får
kortare restid och de som reser kortare får lättare att få
sittplatser, säger Christer Litzell, affärschef på SJ.
Region Express med nya Mälartåg från 2 september.

INFORMATION I KORTHET
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ENHETSKLASS INFÖRS PÅ ÖREBRO–ESKILSTUNA–STOCKHOLM 
När nya Mälartåg introduceras på linjen Örebro-Eskilstuna- Stockholm innebär det vissa förändringar för resenärer med Movingo
biljett. Eftersom alla sittplatser har samma höga standard och
komfort har det nya tåget enhetsklass. Detta innebär att möjligheten
att resa i 1 klass försvinner på denna linje under 2019.
•

För årskort och 90-dagarsbiljett togs tillägget bort redan i
början på året.

•

1 klass på 30 dagarskort slutar att säljas den 1 maj.

Även möjligheten att boka en sittplats utgår när Mälartåg tas i drift på
Örebro-Eskilstuna-Stockholm. När Mälartåg därefter introduceras på
regionaltågslinjen Hallsberg-Katrineholm-Stockholm tas platsbokningen
bort även på dessa tåg.

På linjerna där det nya Mälartåget
sätts in försvinner 1 klass.

På alla övriga linjer där Movingo gäller och 1 klass erbjuds sker inga
förändringar just nu. Där går det även fortsättningsvis att köpa
1 klasstillägg och boka plats.

Äntligen!
30-dagars
i appen.
Du har väl inte missat att uppdatera din app?
Förutom en ny design kan du numera både
köpa 30-dagarsbiljetter och betala med Swish.
Läs mer på ul.se

18-0384 Halvsida 179x114.indd 1

2018-08-29 13:56
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Vägen mot ett
hållbart resande
Konsultbolaget Combitech tar miljön på största allvar och har som
mål att halvera sina u tsläpp till 2022. En viktig del i lösningen är att
bli bättre på hållbart resande – och då är tåget det självklara valet.
Text: Magnus Carlsson

Combitech är ett helägt dotterbolag inom Saabkoncernen, med
konsultverksamhet inom bland annat IT, digitalisering, försvar
och cybersäkerhet. Med drygt 30 egna kontor och kunder
utspridda över hela landet samt i våra nordiska g rannländer,
behöver medarbetarna resa en hel del – vilket man på
Combitech valt att fokusera på.
– Klimatfrågan är generellt väldigt viktig för oss på
Combitech. Vi har konstaterat att 90 procent av våra utsläpp
kommer från vårt resande. Det är i sig ganska n aturligt för ett
konsultföretag, men vi lägger väldigt mycket fokus på hur vi kan
effektivisera våra resor och hur vi kan minska vår miljöpåverkan,
säger Patrik J ohansson, miljöchef på Combitech som utgår från
kontoret i Linköping.

– Det är ett effektivt och enkelt sätt att följa upp våra
r esvanor. Vi kan göra djupdykningar för att se data för en
viss ort eller ett visst kontor, och se vilka vanor vi har på vilka
sträckor, säger Patrik Johansson, och fortsätter:
– Vi gör sedan månadsvisa utskick med resestatistik, där
varje chef får sin egen unika rapport. U
 nder första halvan av
2018 hade vi också en stor tävling, CO2-kampen, där kontoren
fick tävla i vilka som hade minst utsläpp och vilka som kunde
minska sina utsläpp mest under året. Verktyget har haft
stor effekt för oss, det har bidragit till att vi har ökat vårt
tågresande med 50 procent.

Tåget mest effektivt

Patrik Johansson är själv ett lysande exempel på hur man kan
leva som man lär. För att minska sin klimatpåverkan försöker
han hålla många av sina möten digitalt, men ofta kräver
plikten att han reser iväg från kontoret i Linköping – och då
väljer han tåget.
– Jag reser i det närmaste uteslutande med tåg. Jag
upplever att det är väldigt effektivt. Jag kommer fram snabbt
och jag har möjligheten att arbeta under tiden. Dessutom
uppskattar jag möjligheten att kunna ta ett avbrott, att röra på
mig eller att bara slappna av. Det gör att jag kan komma fram
utvilad och avkopplad, vilket är värt väldigt mycket.
Initierade CO2-kampen

För att uppmuntra medarbetarna till att välja tåget och även
göra andra miljömedvetna val så som att hålla digitala möten,
välja bil ur företagets elbilspool och att samåka, har Combitech
bland annat tagit fram ett verktyg för att samla, presentera
och analysera företagets resande. Som grund i detta arbete
används bland annat den miljökalkyl som man erhåller från SJ
genom att vara med i SJs företagsprogram Biz.

Patrik Johansson, miljöchef på Combitech
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TIPS

SÅ GÖR DU F ÖRETAGETS 
RESANDE MER HÅLLBART
1.

ÖKA MEDVETENHETEN
”Få kollegorna att förstå
vikten av hållbart resande.
Öka medvetenheten kring hur
resvanorna ser ut idag och vilka
fördelar det finns i att ändra det.”

2.

UPPMUNTRA OCH UTMANA.
”Anamma alla fördelar som
digitaliseringen medför, det är e n
nyckel för ett fossilfritt samhälle.”

3.

ENGAGERA PERSONALEN.
”Tävlingar är ett e ffektivt sätt att
påverka. Alla strävar kanske inte
efter att bli bäst, men ingen vill
vara sämst.”

TIPS

PATRIKS BÄSTA TIPS
FÖR EFFEKTIVT TÅGRESANDE
1.

PLANERA RESAN. ”Att planera aktivt
är a och o. Försök planera dina möten
så att de synkar bra med tågtider.
Tänk på att ha marginal.”

2.

HA RÄTT FÖRVÄNTNINGAR.
”Man kan inte förvänta sig att allt
alltid går enligt plan – oavsett hur
man väljer att resa.”

3.

VAR EFFEKTIV. ”Tågresan är en
perfekt möjlighet att jobba ostört,
men det finns många andra bra sätt
att utnyttja tiden också. Är du i behov
av extra energi är den ett perfekt
tillfälle för att koppla av
eller att ta en fika.”
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KLIMATSMART HANDEL PÅ
RETUNA ÅTERBRUKSGALLERIA
Världens första återbruksgalleria finns i Eskilstuna.
En mängd b utiker som förädlar, reparerar och omvandlar
gamla saker till nya saker. Här ordnas events, föreläsningar
och temadagar och här kan man shoppa på ett helt nytt,
klimatsmart sätt. Åk dit på ett studiebesök och lär dig mer
om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion under ReTunas
öppna visningar.

RETUNA HAR ÖPPET :

Mån-fre 10-19
Lör-sön 10-15
ReTuna Återbruksgalleria ligger
på Folkestaleden 7 i Eskilstuna.
Buss 7 stannar vid hållplats ”Ekeby våtmark”
som ligger precis vid ReTuna.
Läs mer på www.retuna.se
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Visste du att…
… Västmanland har en 100 %
fossilfri kollektivtrafik?”
Det är västmanlänningarna som ser till att det är förnybart
bränsle till VLs bussar. Det är nämligen matavfallet i den
bruna påsen som blir till biogas som används till bussarna.
En buss kommer ca 2,5 km på en matavfallspåse!

Visste du att…
...det är Earth Hour* den 30 mars 2019? Och att du då
kan resa fritt med bussen i hela Västmanlands län.
Du kan resa från första turen på morgonen till sista turen på natten
utan att betala en krona. Prova gärna att ta bussen dit du ska så
bidrar du till en grönare planet.
Välkommen ombord på VL!

*Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden, är världens största
miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som
engagerar m
 iljontals människor, företag och städer världen över. Kampanjen
som u ppmanar hushåll och företag att under en timme i första hand släcka
belysning och om så önskas även stänga av icke-nödvändiga elektriska
apparater för att uppmärksamma klimatfrågan.
Läs mer om Earth Hour på: www.wwf.se/earthhour
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Mälartåg är lättrullat
och återvinningsbart
Att tåg är ett miljövänligt transportsätt är en självklarhet.
Stålhjul mot stålräls gör det väldigt lättrullat och det krävs mindre
energi än många andra transportsätt. Och miljön har haft högsta
prioritet från början när det handlar om våra nya Mälartåg. Från
varje inköpt, enskild komponent som analyserats hur miljövänlig
den är till återvinning av förbrukningsmaterial.

Återvinningsgraden
av Mälartåg är 98,97 %

Grädde
på moset
Få ut lite mer av ditt resande
genom att prenumerera på vårt
nyhetsbrev Resvärt. Då får du smarta
erbjudanden, aktuella nyheter och
viktig information direkt i mejlen.
Registrera dig enkelt på
lanstrafiken.se.
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För att ytterligare spara på energin och resurser
är Mälartåg försett med bland annat:
•

Återanvändning av vatten från handfat på
toaletter för att spola i toalettskålen

•

All belysning i tåget är av energisnål LED-typ

•

Återanvändning av värme ifrån tågets kupéer
för uppvärmning

•

Solskyddsfilm på alla fönster som minskar
värmestrålningen, vilket ger att mindre energi
behövs för att kyla en varm sommardag

•

Tjock isolering i golv, väggar och tak för att
minimera behovet av energi för att värma upp tåget,
den mesta energin ska gå åt till att förflytta fordonet

•

Mälartåg har konstruerats så att energi som t.ex. genereras
när tåget bromsar med elbroms kan återmatas till elnätet.
Konstruktionen med kraftig elbroms gör samtidigt att de
mekaniska bromsarna slits mindre och därmed inte behöver
bytas lika ofta

14 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Tågräls som gillas
även av djuren
Det är inte bara människor som gläds över nya
järnvägsspår – med rätt insatser kan även djuren få
en bättre livsmiljö när det byggs nya järnvägar.
Text: Magnus Carlsson | Illustrationer: Anna Lindfors

Salamandrar behöver mysiga kryp-in för att klara vintern
så salamanderhotellet blir ett välkommet vintertillhåll.
Med minsta möjliga påverkan
Att Sverige mår bra av mer tågräls är inte svårt att förstå.
Vad många däremot kanske inte tänker på är hur ny räls
påverkar djur och natur – och hur viktigt det är att göra
rätt typ av insatser.
– När vi bygger järnväg innebär det att natur blir
infrastruktur. Därför behöver vi vara noga med vad vi gör.
Vi vill påverka så lite som möjligt och allra helst göra
ett positivt avtryck, säger Bodil Johansson, miljösamordnare i Program R
 oslagsbanans Utbyggnad på SL/
Trafikförvaltningen.

Utmaning att få djur till rätt ställe
Huvudsakligen rör det sig om två typer av insatser; dels att göra det
enklare för djuren att korsa spåren utan att riskera skada, men också
att förbättra de befintliga levnadsmiljöerna för djuren. En sådan
insats är att bygga vilthyllor som går längs väggarna ovanför ytan i
vattenfyllda rör, där till exempel uttrar kan passera.
– Vi bygger också torrtrummor under järnvägen för småvilt, men
också större friluftspassager där både vandrande människor och älgar
kan passera. Dessa försöker vi också att placera ut på de platser där vi
vet att det rör sig mycket djur. Det är annars en av utmaningarna för
oss, att få djuren att gå på specifika ställen, säger Bodil Johansson.
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Nödutgångar och hotell
Alla djur är viktiga i ett ekosystem, och även för de minsta djuren
görs det insatser. I kabelbrunnarna längs med tågbanan installeras till
exempel nödutgångar för grodor och andra smådjur.
– Tyvärr är det så att djuren annars kommer in men inte ut.
Nödutgången består av ett rör som byggs i lagom lutning. Djuren
går och utforskar brunnsbottnen, och efter en stund hittar de rören
som de sedan kan följa för att slutligen komma ut i det fria, berättar
Bodil Johansson.

Friluftspassager gör det enklare för både djur
och människor att passera över spåren.

Nödutgångar visar vägen
för grodor och andra smådjur.

Vikingahus blir nytt hotell
Ett annat exempel kommer från Molnby i Vallentuna. Där finns
naturligt mycket salamander, som tillsammans med andra groddjur
behöver mysiga kryp-in för att överleva vintern. Därför har SL
tillsammans med Molnby Gård byggt ett stort salamanderhotell.
– Salamanderhotellet är ungefär tio meter långt och består av
en samling stenar i olika storlekar som läggs på ett visst sätt för att
det ska bildas mycket håligheter där salamandrarna kan krypa in,
säger Bodil Johansson, och fortsätter:
– Vad som är extra roligt här är också att hotellet är byggt av
grundstenar från ett långhus från vikingatiden, som stod 50 meter
bort. Det känns bra att de stenarna får ett nytt användningsområde.
Vi har till och med använt farstustenen från det huset som farstusten
på salamanderhotellet.

Vilthyllor hjälper uttrar och andra
smådjur att ta sig t orrskodda genom
vattenfyllda rör.
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MOVINGO STUDENT

5 Tips
FÖR EN HÅLLBAR STUDENTEKONOMI
Närmare 400 000 personer i Sverige är studenter. Att börja studera är ofta roligt och
berikande på de flesta plan förutom på ditt bankkonto. När du lever på CSN i flera år kan
det vara krångligt att leva hållbart ekonomiskt, hälsosamt, socialt och miljömässigt.
Men det finns många knep du kan testa för att få en mer hållbar studentplånbok.

1

KÖP OCH SÄLJ
Detta gäller allt från kläder och möbler till kurslitteratur.
S econd-hand är både unikt, snyggt, billigt och dessutom
vänligt mot miljön. Det finns mängder med tjänster online.
Som ny s tudent kan exempelvis campusbokhandeln.se och
s tudentapan.se erbjuda kurslitteratur för bättre priser!

Foto av Shanna Camilleri

2

WEEKEND – PÅ EN TISDAG
En superstrategi för dig som inte har (alltför) schemalagda
dagar. Tåg, buss och flyg är vanligtvis billigare om du reser
tisdag–torsdag istället för fredag–söndag.

Foto av Erik Odiin

3

MATLÅDOR, MATLÅDOR, MATLÅDOR…
Den oslagbara metoden för en billig och hälsosam lunch.
Släng inte mat i kylen utan använd allt du har. Om du har brist
på inspiration kan gottihop.se hjälpa dig.

Foto av Diego Passadori

4

… OCH EN TAKE-AWAY DÅ OCH DÅ
Lyxa till det med take-away ibland och ladda ner appen Karma!
Där kan du köpa osåld mat från en mängd restauranger och
caféer till halva priset. Hållbart både för plånboken och miljön!

Foto av Eiliv-Sonas Aceron

5

GÅ MED I DELNINGSEKONOMIN
Varför köpa när du kan låna? På sidor som hygglo.se,
grannsaker.se, fritidsbanken.se och rentl.se kan du både
låna ut till, och låna av, andra – gratis eller för en mindre slant.

Foto: Istockphoto

!

VAD INNEBÄR MOVINGO STUDENTRABATT?
Ungdomar under 20 år och studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning 
med minst 75 % studietakt får Movingo studentrabatt. Giltiga studentlegitimationer (Mecenat
eller studentkort med SL-symbol) ska kunna styrkas med ID-handling (pass, körkort eller ID-kort).
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Tågsemester för
miljö och plånbok
När vintermörkret är som mest påtaglig kan det vara dags att börja
fundera över sommarens semesteräventyr. En weekend i Barcelona,
vandring i franska alperna eller matresa på italienska Amalfikusten -
ja, varför inte alla tre? Med Interrail kan du varva din semester med
både stad och strand, bad och bar, natur och kultur.

Ett slags ”All- inclusive”

Med tåg får du se mer – vare sig du har en, två eller fyra veckor
på dig. Valmöjligheterna är oändliga, och eftersom att det på
vissa sträckor bara tar några timmar att åka från ett land till ett
annat på den europeiska kontinenten så kan du hinna med flera
länder och aktiviteter på en enda resa. Du kan dessutom välja
om du vill vara spontan eller planerad - det finns biljetter för
både och.
Foto av Tim Foster

Hållbart resande = hållbart samvete

För dig som drabbas av klimatångest varje gång du letar efter
flygbiljetter kan en tågluff bidra till ett bättre samvete och en
bättre miljö. Dessutom är den hållbar för plånboken. Interrail
erbjuder många rabatter både för ungdom, student, familj och
senior med sina olika biljettalternativ. Du får även en hel del
rabatter för bland annat hostel, båtresor och sightseeing med
biljetten.

Tågluffa på hemmaplan

Känner du för en mer lokal semester i sommar? Med Movingo
Alla Sträckor kan du upptäcka många smultronställen runt om
i Mälardalen. Obegränsat resande på alla SJs tågavgångar
med Movingo-giltighet, Trosabussen, Tåg i Bergslagen inom
Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län samt i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL,
Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.
Mer information hittar du på interrail.eu/en och movingo.se

18

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Tack för att du gör
världen lite bättre
– en resa i taget.

VEM KAN JAG
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingo-resenär
se vem du ska vända dig till i olika ärenden.

MOVINGO KUNDSERVICE
1 bilresa har samma
klimatpåverkan som ...

13 resor med buss eller ...

59 000
resor med tåg!

Svarar på alla frågor om hur
Movingo fungerar, exempelvis:
•

Priser för olika Movingo-biljetter
och vilken trafik som ingår i respektive biljett.

•

Villkor för Student- och ungdomsrabatt.

•

Var och hur Movingo kan köpas.

•

Frågor om Movingo-appen och Min sida
på movingo.se.

•

Återköp och reklamationer för dig som köpt din
biljett via Movingo-appen eller movingo.se.

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

SJ KUNDSERVICE
Om du vill göra ett återköp eller har problem med en
biljett som är köpt via SJs automater, sj.se eller SJs
app så vänder du dig till SJ Kundservice.

SJ Kundservice
0771 – 75 75 75

ÖVRIGA ÄRENDEN
För ärenden som rör en specifik resa så vänder du
dig till respektive trafikföretags kundservice.

Med oss reser du 100 % fossilfritt. Du behöver
göra 59 000 resor med Östgötapendeln för att nå
samma klimatpåverkan som en enda bilresa ger.
Så, ta och ge dig själv en stor klapp på axeln
från oss. Och från klimatet.

•

Information om tidtabeller
och eventuella trafikstörningar.

•

Information och begäran om 
ersättning vid försening.

•

Sökning av kvarglömda saker.

•

Priser och övrig information om
trafikföretagets egna biljetter
(ej Movingo), exempelvis enkelbiljetter.

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens kundservice
via respektive hemsida.

Sudoku Sudoku
till Movingo
nr 1 2019
till Movingo
nr 1 2019

Sudoko

Lätt

Lätt

Svår
Svårt

Lätt

5 9

51 9
14
39
4
3 4
1 3 76 1 3
1 8
8
5 8
52 1
2 4 8 23 4 86
9 8
2
9 85
7
7

Lös ett sudoku genom att placera
3
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
varje siffra bara finns en gång per
rad, en gång per kolumn och dess7
utom bara en gång per större ruta.

FÖRSTRÖELSE

8

Svårt
3

4 8

9 1
1
6 39
6 9
64
4
7 12 8 7 2
26 1
6
3
6
5
2
8
8

19

3
8 7
4
2
5
9
5

34
8 7 1
5
4
2
7
5
7 6
93 6
54

4 3
4
1
9 5

4

9

8
7 8
9 7 6 9
3 6
4 2
2

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Förslag Förslag
till text: till
Löstext:
ett sudoku
placera
siffrorna
1-9 på spelf
Lös ettgenom
sudokuatt
genom
attut
placera
ut siffrorna
1-9
att varje att
siffra
bara
finns
en gång
pergång
rad, per
en gång
pergång
kolumn
dessuto
varje
siffra
bara
finns en
rad, en
per och
kolumn
och
en gång en
pergång
större
ruta.
per
större ruta.

Movingokrysset

FACIT FACIT
Lätt
Lätt
5 9
4 3
7 1
2 7
3 6
FAROR I
8 4
VATTNET
FLERÅRIG
I FLORAN
1 2
9 8
6 5

STACK BORDSSIN VÄG DANSARE

KREDITENS
PRIS
EXTERIÖRER
MYGGMEDEL

PUDDING
KANSKE
EN
PÅSTÖTNING

PASSERAR BESÖKARE
TILLTAL

6
8
2
1
9
5
4
3
7

51 92
46 39
74 18
23 76
35 64
KÅKDEL
89
47
18METOD
23
97 85
62 51
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BLODKROPPAR

ÄR LIKA
14 GAMLA
28 73
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2 51
67 9
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IHOP
45 FUSKA
86 39
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67
85
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91 58 47 12
JOBBAR
3 26
52DEN91 7VITT
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49 86 STARK
35 97
36 72 51 64
74 23 19 48

I
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UTSORTERA

Svårt
4
7
5
9
8
1
6
2
3
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HAMLET
EN
REGEL

MJÖLBO

8 3
2 1
6 9
4 5
7 2
3 6
5 7
1 4
9 PUB8

VARA
KRUMBUKTA

9
ÄR6
REPLIK
8
SEDELÄRA
3
2
5
4
1
7

1 5
2 3
7 4
4 7
8 1
6BLODKÄRL 9
KAN HAN
SPELA8
3
9 2
5 6

Svårt
BÖR

6 18 52 63 87
9SNO
SIG PÅ
67 25 34 79 51
83 79 41 32 95
31 46 78 15 62
SKYMF
HAR EN
29 87 15 94 76
SKUTA
54 62 93 47 28
42 31 87 26 19
SOM
15 93 26 58ODEN
34
78 54 PLATT69 81 43
BRUN PÅ
SCEN
DRAS
RUNT

FASTSTÄLLER
NIOBJEKT
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TAGEL
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FORM
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48 9
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75 6
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Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

7
1
5
2
6
8
9
4
3

4
8
6
9
3
1
5
7
2

Pendling – för ett
hållbart Mälardalen
Buss, tåg och tunnelbana ingår
Läs mer på movingo.se

*

* Ungdomar under 20 år och studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning med minst 75% studietakt får Movingo studentrabatt.
Giltiga studentlegitimationer (Mecenat eller studentkort med SL-symbol) ska kunna styrkas med ID-handling (pass, körkort eller ID-kort).

