Ta gärna
med mig hem

en tidning för dig som pendlar i mälardalen
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Tillbaka till
vardagen
och
motionen

Rörelse för rörelse

Fler hälsosamma miljöer
för alla barn

Ut i naturen!
Movingo listar
de bästa lederna

Pendlingens oskrivna

“regler“

Vett & etikett på tåget

HALLÅ DÄR...
...Niklas Holmström från
E skilstuna. Stiglöpare, fågelskådare,
bloggare och friluftsälskare av stora mått.
Text: Kerstin Torsede | Foto: Privat

Du är ute och rör dig i naturen året om, i alla väder.
Ensam eller tillsammans med andra tar du dig s pringande an olika leder - både i Sverige och utomlands. Nu
står vi inför hösten då många väljer att hålla sig inomhus
– men inte du. Vad är det bästa med att komma ut?
– Mina ben är mitt transportmedel och jag vill vara ute
i naturen så länge som möjligt. Alla har sin upplevelse
och anledning till att man sticker ut men för mig betyder
det sinnesro och väldigt mycket här och nu. Varje årstid
har sin charm och jag tycker att det är otroligt avkopplande att ta en tur på Sörmlandsleden till exempel Jag
brukar kalla det att ta ett skogsbad – ett sätt för mig att
koppla av, rensa huvudet och ladda batterierna.

Vad är ditt bästa tips till människor som vill prova på
att vandra eller springa någon av alla leder som finns?
– Det viktigaste är att komma ut och inte krångla till
det och september är en fin månad att börja. Gör en dagstur och testa först med en rundslinga där man kommer
tillbaka till samma punkt som man startade. Ha med en
karta i någon form och en termos med fika. Det är alltid
roligare att vara ett gäng likasinnade eller varför inte lura
med hela familjen.
Och tips på dina bästa vandringsleder i Mälardalen?

Hur tar du dig till alla vandringsleder?
– Jag har varken körkort eller bil så jag åker alltid tåg
och buss. Oavsett om jag ska springa Sörmlandsleden,
Bruksleden, Östgötaleden, Upplandsleden, Silverleden eller
bara uppleva fina naturområden med lokala stigar så är
det kollektiva färdmedel som gäller. Ibland kan det vara en
utmaning men det är också ett trivsamt sätt att färdas.
Det finns massor av vacker natur att upptäcka tillsammans med andra bara genom att ta en buss, ett tåg eller
till och med tunnelbana till en startpunkt.

– Intresset för att vara ute och vandra har ökat
märkbart de senaste åren. Lederna fylls av vandrare,
löpare och cyklister och det är roligt! Sörmlandsleden
är min hemmaplan – där har jag tillbringat flera år.
Gyllenhielmska leden startar i princip utanför min dörr.
Men det finns många fina leder men vissa kommuner är
bättre än andra på att marknadsföra sina leder. Örebro
och Bergslagsleden är ett sådant exempel. Ett tips är
att besöka w
 ww.vandring.se som ger förslag på flera
härliga leder sorterade per landskap.

Följ och inspireras av Niklas Holmström via Trail Stories (livsnjutarbloggen.se) och jogg.se. "Fem år och 500 mil på Sörmlandsleden".
Se även sidan 8–9 för tips på olika vandringsleder i Mälardalen.

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

Dags att ”skola in"
på nya jobbet
Text: Kerstin Torsede | Illustrationer: Anna Lindfors

För många börjar hösten med en riktig nystart – nytt arbete och ny miljö.
En del tycker att det är nervöst inför första dagen – här får du viktiga tips att
ta med dig inför första dagen på nya jobbet.
Hur är stämningen och tonen?
Det allra viktigaste är kanske att känna
in stämningen och tonaliteten på det nya
jobbet. Man ska definitivt försöka vara sig
själv men börja med att lyssna in och känna
av först och hålla en lite låg profil till en
början. Såvida inte den nya rollen går ut på
att ta ton från första dagen! Har man många
nya idéer och vill förändra saker, kanske
som det var på den förra arbetsplats, är det
bättre att det kommer efter en tid.
Ha ett socialt och öppet sinne
Var intresserad av dina nya kollegor. I
början har man oftast inte fullt upp –
erbjud din hjälp att hugga i om de övriga
har mycket att göra. Det ger också en
möjlighet att lära känna varandra och kolla
av vad som är ok att göra under arbetstiden. På din förra arbetsplats var det kanske
okej att göra privata ärenden eller surfa på
sociala medier, det är inte säkert att samma
sak gäller nu.
Köksvecka och klädkod
Vet du inte vilken klädkod som gäller första
dagen – försök klä dig propert men inga
överdrifter. Du ser ganska snart hur dina
kollegor är klädda. Första dagen ska du
förmodligen inte ut på kundbesök så du
kan skippa kavaj och slips. Och även om du
är van vid att gå i shorts – undvik det första
dagen. När det gäller köksvecka och vad
det innebär – fråga! Vad förväntas man göra
under en köksvecka? Handla in till frukost,
fylla diskmaskinen, sortera posten eller vad?

Ta det lugnt efter jobbet
Ta det lugnt på fritiden den första veckan.
Boka inte in en mängd andra aktiviteter på
kvällarna. Tillåt dig att just bara börja ett
nytt arbete. Det är en stor anspänning de
första dagarna och massor av nya intryck.
Oftast är man helt slutkörd även om man
inte gjort så mycket. Det är viktigt att tillåta
sig att vara det och faktiskt bara gå hem och
vila, ta sig ett bad eller läsa en bok.
Sist men inte
minst – lycka till
med ditt nya jobb!

TILLBAKA TILL VARDAGSMOTIONEN
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De kämpar för alla barns
rätt till ett hälsosamt liv
Text: Ellen Sjöberg | Foto: Generation Pep

Med Carolina Klüft som verksamhetschef och Kronprinsessparet som
initiativtagare är den icke vinstdrivande organisation Generation Pep på
stark framfart. Med projekt såsom Pep skola och Pep Park finns redan
igångsatt verksamhet i hela Sverige.

Mattias Svenson, projektledare
på Generation Pep

Studier visar att barn rör på sig för lite och äter för lite av grönsaker, frukt, bär och nötter.
Förutsättningarna ser olika ut för barn beroende på bl.a. ålder, socioekonomiska f aktorer
samt skillnader mellan könen. Exempelvis kommer pojkar i dubbelt så stor utsträckning
upp i de rekommenderade 60 minuter fysisk aktivitet per dag än vad flickor gör.
- Alla barn har rätten till ett hälsosamt liv. Problematiken kring barns och
ungdomars hälsa är för stor för att en aktör (t.ex. skolan), ska klara det på egen hand.
Därför vill vi samla aktörer från hela samhället för att verka gemensamt kring dessa
frågor, säger Mattias Svenson, projektledare på Generation Pep.

Nya aktivitetsparker för att skapa
rörelseglädje över generationsgränser

Aktivitetsparken, skiss från ovan
HINDERBANA/
BALANSLEK
SMULTRON/
VINBÄR
DANS/ TEATER
KLÄTTERBERG/
PICNIC
PINGIS
STUDSMATTTA
GYM/ YOGA/
STRETCH
SPRINGLEK

I Huvudsta i Solna påbörjades i våras det
första pilotprojektet – en Pep Park som
beräknas vara klar tidig höst. Syftet med
en Pep Park är att ge barn, ungdomar och
vuxna förutsättningar till lek, rörelse och
vardagsmotion tillsammans.
- En Pep Park ska skapa rörelseglädje
för både barn och vuxna, vara anpassade
för olika funktionsvariationer och stimulera
till såväl spontanaktivitet som planerad
aktivitet som ger förutsättningar för att
utveckla rörelseförmåga, koordination och
övriga fysiska färdigheter, säger Mattias.

Fler parker på gång

O U T E R
S P A C E
ARKITEKTER

De första Pep-Parkerna är en samverkan
mellan Solna stad och fastighetsbolaget
Fabege och under 2020 och 2021 är det
planlagt ytterligare två parker i Arenastaden
och Hagaparken utöver den i Huvudsta.
Pep Park är en pilotsatsning och
förhoppningen är att utveckla en modell
som skall vara tillgänglig för andra a ktörer
som vill bygga en egen Pep Park framöver.
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KOLLEKTIVTRAFIKANT vs. BILÅKARE

Länge leve vardagsmotionen
Text: Ellen Sjöberg | Infografik: Anna Lindfors

Att kollektivtrafik är bättre för miljön har du kanske
redan koll på - men visste du att resa t illsammans
också har många positiva hälsoeffekter? Genom
kollektivt resande gör du dessutom en insats för
sjukvården.

Du som reser kollektivt får
dubbelt så mycket gratis
motion som den genomsnittlige
bilpendlaren. Bra jobbat!

En rapport från analysbolaget WSP* visar att kollektivt resande
leder till ungefär 250 miljoner kronor minskade vårdkostnader per
år. Samåkare får nämligen mer vardagsmotion och håller sig därmed
friskare. Du som reser kollektivt går i genomsnitt 1,3 kilometer per
dag vilket är dubbelt så mycket som en bilist.
Färre bilar på vägarna resulterar även i färre trafikolyckor – utan
kollektivtrafik beräknas dödsiffran stiga med 16 personer, och mer
än 2 000 fler skadade varje år. Utöver olyckor innebär utsläppen från
biltrafiken många hälsofarliga ämnen, såväl avgaser som slitagepartiklar från vägen, däck och fordon. Genom att resa kollektivt minskar
du alltså både olycksrisken och luftföroreningar!

*Mer information kan du läsa i rapporten ”Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna”
av Analys- och teknikkonsultbolaget WSP på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

TILLBAKA TILL VARDAGEN

Är du nybliven pendlare?
FÅ KOLL PÅ PENDLINGENS OSKRIVNA REGLER
Text: Kerstin Torsede | Illustrationer: Anna Lindfors

Högpratare, tvestjärt eller matosare – ombord på tåget finns många
olika personlighetstyper. Är du nybliven pendlare kan det vara bra med
några tips för att göra resan så trevlig som möjligt för alla.

Högprataren

Högprataren pratar högt och
tydligt med alla möjliga vänner
och bekanta, ju fler djupa samtal
högprataren hinner med under
resan desto bättre….
Så undviker du att vara en
Högpratare: Visa hänsyn till dina
medresenärer, inte bara i tyst
avdelning. Försök tala lågt, ställ
signalen på vibration och använd
hörlurar om du ser på film.

Mat-osaren
Matosaren tycker att det är perfekt
att stilla sin hunger ombord. Har gärna
med varm mat som är grillad eller stekt
och doftar mycket.
Så undviker du att vara en Matosare:
Ta gärna med mat men välj sådant som
inte tillhör de mest matosande eller
doftrikaste. Och undvik gärna att äta
nötter eller jordnötter eftersom många
människor har luftburen nötallergi.

Tvestjärten

Tvestjärten tar stort utrymme och
använder kroppen eller v äskan för
att breda ut sig. Lägger gärna sina
tillhörigheter på sätet bredvid och
sitter med benen brett isär. Kanske
läser hen även en stor tidning i högsta hugg. Tvestjärten tycker att det
känns bäst att sitta för sig själv.
Så undviker du att vara en Tvestjärt:
Håll armar och ben inom gränsen för
ditt säte. Se också till att placera din
väska i knät eller på hyllan så att alla
får en sittplats.
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1. Vattenfallsvandring i Kråksten

Ut i naturen!

Vill du ha en kortare vandringstur men
ändå med varierad natur ska du besöka
Kråkstens naturreservat. Där hittar
du även B
 rudslöjan, Västmanlands
läns h ögsta vattenfall! Två stigar på
2,5 k ilometer och 3,5 kilometer tar dig
igenom reservatet.

Vi tipsar om sex härliga leder för
vandring eller cykel runt om i Mälardalen.
Ta tåget eller bussen och ge dig ut i vårt
vilda och varierade landskap. Hösten
bjuder ofta på klara och vackra dagar
som lämpar sig utmärkt för vandring, då
temperaturen ligger på en behaglig nivå
för branta backar eller långa sträckor.

Kråksten ligger ungefär 5 km öster om
Fagersta, dit du kan ta dig med tåg och
sedan byta till buss 82 mot Ängelsberg.
STÄLLDALEN

1

FAGERSTA C

2
14 km

2. Bergslagsleden med Amboberget
Med sina 28 mil är Bergslagsleden en av Sveriges
största leder, och kan vandras av alla – stora som små!

ÖREBRO

En behändig dagstur på Bergslagsleden finner du vid
Amoberget. En rundslinga på 14 km i sällskap av 300
åriga tallar och f ärgsprakande lövskog vandrar du är
i ett varierat landskap med skogar, myrar och raviner.
Här kan du utforska både blockgrottsområden och
klapperstensfält och får en svindlande utsikt från
Ambobergets topp.
Du tar dig hit med buss från Örebro mot hållplats
Mogetorps värdshus.

2,5km

HALLSBERG
KATRINEHOLM
Foto: Ove Lundqvist

3
3. Pilgrimsvandring i Östergötland
Klosterleden går från Alvastra kloster och på cirka två dagar når du
målet Vadstena. Längs vägen passerar du 11 kloster, det heliga berget
Omberg och fantastiska utsiktsplatser över Vättern.
Du kan börja din vandring från Alvastra Kloster. Enklast reser du till
Mjölby med tåg och tar buss 665 eller 664.

40 km
LINKÖPING

Alvastra klosterruin. Foto:"MW"

NORRKÖPING

TILLBAKA TILL VARDAGSMOTIONEN

m

4. Dagstur Marma-Älvkarleby

9

13 km

En av Upplandsledens vackraste sträckor. Här vandrar
du i enkel t erräng till Dalälvens brus i ett landskap
präglat av vattnets framfart, men strandbrinkar som
bitvis störtar ett par meter ned mot älven.
I Marma finns buss och tågstation inne i samhället,
ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns
busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar.
Tågstationen ligger sydväst om Laxön.

4

SALA
UPPSALA

440 km

6

VÄSTERÅS

ARLANDA

ENKÖPING

ESKILSTUNA

Ta en cykeltur på Sveriges äldsta cykelturistled!
Mälardalsleden är 440 km lång och är lättcyklad då
den mestadels går igenom slättlandskap. Med bra
skyltning och utförliga kartor kan du cykla både som
oerfaren och rutinerad cyklist. Utgå hemifrån eller
hyr cykel på någon av ledens större orter.
STOCKHOLM

5
5. Vildmarksturer
NYKÖPING
i Sörmland

Du kan börja din tur på n ågon av följande platser
där leden går igenom: Ekerö-Järfälla-Upplands-BroSigtuna–Håbo-Enköping-Västerås-HallstahammarKöping-Arboga-Kungsör-Eskilstuna-SträngnäsMariefred-Nykvarn-Södertälje-Huddinge-Stockholm.

SÖDERTÄLJE

6 km
Kom lite län

På Sörmlandsleden finns det hela 32TROSA
etapper, och det är etapp 15, från
Läggesta till Långaedet, där du kan
få en riktig vildmarkskänsla. Etappen,
som mestadels går igenom gammal
bergslagsbygd, erbjuder badmöjlig
heter i ett flertal sjöar och över
nattning i både tält och baracker.
Till Läggesta går det regionaltåg från
både Stockholm och Örebro.

6. Cykla Mälardalsleden

gre!

Foto: Karin Reibring

Med
Movingo All
a sträckor
når du hela
Mälardalen
för
3 200 kr/m
ån
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NYHETER FRÅN LÄNEN
Marjetta Leijonhufvud och Sandra Lee
framför en av de nya bussarna.

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO I NY KOSTYM
Text: Kerstin Torsede | Foto: Pavel Koubek

I år är det nya bussar och färger som gäller för Länstrafiken i Örebro län.
Moderna, fräscha, vita bussar med en böljande blå våg längs med sidan
som för tankarna till rörelse.
– Den blå vågformen signalerar rörelse men även
e lementet vatten som är en koppling till Örebro och Väst
manlands läns vackra och omtyckta sjöar, säger Marjetta
Leijonhufvud, kommunikationsdirektör Region Örebro län som
varit med i arbetet att ta fram den nya designen.
Anledningen till att Länstrafiken byter både bussar och
utseende är att dagens bussar helt enkelt nått åldersstrecket
och gamla avtal med trafikoperatörer löper ut. Den nya trafikoperatören heter Svealandstrafiken och är samägd av Region
Örebro län tillsammans med Region Västmanland.
– Att vi har ett gemensamt trafikbolag innebär att
bussarna behöver kunna representera både Länstrafiken

I regionbussarna är två
säten utrustade med
Sitsafe – en integrerad
barnstol för barn upp till
18 kg. I Sitsafe färdas
barnet alltid bältat och i
bakåtvänd färdriktning.

 rebro och Västmanlands Lokaltrafik (VL). De ska dessutom
Ö
kunna flyttas mellan länen vid behov. Bussarnas utseende
blir därför en kombination av Örebro läns blå bussar och
Västmanlands vita bussar, berättar Marjetta Leijonhufvud.

Skönare och säkrare resa
De nya bussarna är inte bara sköna att se från utsidan.
Både stadsbussar och regionbussar är moderna, bekväma
och rymmer fler resenärer och barnvagnar än tidigare. Vissa
modeller har ett extra dörrpar för att förenkla avstigning. I
regionbussarna kommer det att finnas två säten med så kallad
SitSafe, en integrerad barnstol för barn upp till 18 kg. De
sätena är utmärkta med annan färg på tyget för att de ska vara
lättare att hitta. Det finns också air condition och ladduttag för
USB-laddare vid varje säte.
Nya bussar, design och moderniserad logotype. Utan att
avslöja vad menar Sandra Lee, marknadschef på Länstrafiken
Region Örebro län, att mycket nytt är på gång inom Länstrafiken.
– Vi är inne i en moderniseringsfas. Det handlar om
klimatet, digitaliseringen och vad mobilitet egentligen innebär.
Hur kan vi hjälpa människor som behöver förflytta sig?

NYHETER FRÅN LÄNEN
 ollektivtrafik i framtiden kanske inte enbart är bussar och
K
tåg – vi behöver tänka utanför ramarna och vara flexibla.
Vi måste ligga i framkant och fortsätta göra nya satsningar
och lösningar för att finnas till som en pålitlig partner för
länsinvånarna när det handlar om ett kollektivt resande,
säger Sandra.

EN MODERNISERAD LOGOTYPE FÖR NYA LÄNSTRAFIKEN.
Den nya logotypen har en tydlig koppling i form och färg
– till modervarumärket Region Örebro län. Den runda
ringen finns kvar och omfamnar nu LT men är nu mjukare
och lite nättare.

BUSSBYTET I SIFFROR
• Länstrafiken har totalt 288 bussar, under 2019 byts 144 bussar ut.
• Den 19 augusti byttes de första 24 bussarna
(regionbussar som utgår från Odensbacken)
• Den 30 september byts 78 stadsbussar och 42 regionbussar ut
(utgår från bussdepån i Bettorp).
• År 2025 ska hela bussflottan vara utbytt.

Säkrare gångbro
ÖREBRO SÖDRA STATION
Trafikverket har byggt en ny gångbro vid Örebro södra station
för att öka säkerheten för de fotgängare som korsar spåren. För
att motverka ”spårspring” har ett högre och kraftigare stängsel
satts upp samt nya, tydligare signaler monterats.
Utvecklingen av järnvägsområdet är ett samarbete mellan
Trafikverket, Örebro kommun och Region Örebro län.

11

Nu kan du öppna SL-spärrarna
direkt med Movingo-appen
Blippa din Movingo direkt i spärren på SL:s tunnelbaneeller pendeltågstationer. Då kommer du till tåget utan att
stå i kön till biljettluckan. Du kan även blippa biljetten
på många bussar. Smidigt!

Kort
Travelcard

Mobil
Mobile phone

Ladda ned appen via

App Store eller Google PLay.
Sök på "Movingo App"

