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HALLÅ DÄR...HALLÅ DÄR...

Idag arbetar fyra av fem svenskar på något sätt  framför 

skärm, många hela dagarna. Hur ser du på det som 

hälsocoach?

– Det är allt stillasittande som inte är bra. Kroppens 

funktioner stänger av när vi sitter stilla. Forskning 

visar att stillasittande är starkt kopplat till smärta av 

olika slag. Våra kroppar är inte gjorda för att sitta hela 

dagarna. De behöver rörelse och belastning för att vi 

ska må bra.

Idag är det vanligt med höj- och sänkbara skrivbord  

och många står upp och jobbar. Det är väl bra?

– Jo, men inte om man står helt still.  

Det är rörelsen och att byta 

 position som är det viktiga.  

Det ska man göra mycket oftare än 

man kanske tror – minst var tionde 

 minut. Jag brukar säga att  

”din nästa position är den bästa”.

Vilka problem är vanligast?

– Smärta och stelhet i nacke och axlar. Vi sitter och står 

framåtlutade med armarna framför kroppen. Vi behöver 

stärka baksidan och stretcha framsidan som ofta är spänd.

– I massageyrket ser man allt oftare hur även unga 

människor har problem med nacken. Många hänger med 

huvudet många timmar om dygnet när de tittar ner i 

mobilen eller datorn. 

 

Men att gå på gym 

och träna på sin 

fritid motverkar väl 

 stillasittandet?

– Man brukar 

 rekommendera   

30  minuters vardags

motion varje dag, plus minst tre pulshöjande pass i veckan.

– Men ur smärtsynpunkt är det viktigare att  sköta 

sig på jobbet än att köra sina tre pass i veckan. På 

sikt är det vardagsmotionen och de små sakerna 

som har  betydelse. Promenera, cykla och gå i trappor. 

 Vardagsmotionärer kan ha bättre fysik 

än tränande människor som sitter still 

på dagarna. Den lätta motionen och 

rörelsen i  vardagen kan man dessutom 

få till även när man är förkyld.

Hur ska man då göra för att röra på sig 

mer om man arbetar vid dator?

– Man kan ha en funktion i mobilen som påminner 

en och efter varje mejl kan man gå till skrivaren, ändra 

position eller prata med en kollega.

– Gående möten är också jättebra om man inte är 

beroende av skärmar. Jag läste precis en undersökning 

som visade att om vi promenerar i stadsmiljö sjunker vår 

blodsockernivå med 20 procent – och med hela  

40 procent om det är ute i naturen!

...Maria Arvidsson 
Kost- och hälsocoach, funktionell  tränare och  
massage terapeut som driver ett  hälsocenter i Eskilstuna. 

Text: Karin Andréen Olsson

"Jag brukar säga att;  
din nästa position  

är din bästa."

Movingo är en periodbiljett för  
obegränsat resande i Mälardalen 
Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tågresor med  Movingogiltighet, på 

 Trosabussen, 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  resande 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.

Läs också Marias tips om rörelser du kan göra ombord eller på perrongen på sidan 6.
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Rör dig på kontoret  
och må bättre

Text: Karin Andréen Olsson | Bild: Istockphoto

Pausgympa
• Ta paus 2 x 5 minuter varje dag.

• Vilka övningar du gör spelar mindre roll. Med knäböj och gummiband för dynamiska rörelser  

för rygg och axlar kommer man långt.

• Finns det ingen eldsjäl som drar igång, ta hjälp av appar.  

(Tips på en smart app hittar du på sidan 8).

Musarm, spänningshuvudvärk 
och onda, stela axlar är våra nya 

folksjuk domar. Boven i dramat är vårt 
stillasittande liv på kontor med långa  dagar 
framför en skärm. Men det finns effektiva 

knep att ta till. Här tipsar vi om sådant  
både din arbetsgivare och du själv kan göra  

för att du ska hålla dig frisk.

HÄLSA I ARBETSLIVET4
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Jan-Erik Ståhl är ergonom och sjukgymnast 
med rygg och nacke som specialitet och  
driver egen verksamhet i Stockholm. 

HÄLSA I ARBETSLIVET

Rör dig på kontoret  
och må bättre

– Det är egentligen helt onödigt att få ont när man jobbar på 
kontor. Men det gäller att veta vad man ska göra för att undvika 
smärta. Det säger Jan-Erik Ståhl, som vi vänt oss till för tips och råd 
till alla kontorsråttor med stela axlar. I sin roll som sjukgymnast och 
ergonom har han sett olika arbetsplatser inifrån i över 30 år. Grund-
problematiken i det som ger oss fysiska besvär på kontoret menar 
han är stillasittande, dålig koll på ergonomi – och stress.

– Det är busenkelt att lösa ergonomin i sig. Ett höj- och sänkbart 
elbord, en sadelstol, bra belysning och skärmen på rätt höjd, så är 
man i stort sett hemma, tycker han. 

Men sedan börjar själva jobbet. Det gäller att använda sitt elbord 
också och ställa sig upp. Jan-Erik Ståhl menar att det är bättre att stå 
än att sitta, inte minst därför att det då är lättare att röra sig både vid 
och bort från skrivbordet. Här kan man hitta på olika ”ärenden”. 
Prata med kollegorna. Välja en skrivare lite längre bort. Hämta ett 
glas vatten.

– Att använda musklerna är inte inbyggt i kontorsjobb, säger han. 

Därför behöver man själv skapa anledningar att röra på sig.
Idag finns många hjälpmedel för att inte fastna i en och samma 
 position. Variera din arbetsställning med att sitta på en pilatesboll 
eller stå på balansplatta så aktiverar du samtidigt de små musklerna 
runt ryggraden. Med mer avancerade redskap som gåband eller 
cykelstol vid skrivbordet rör du dig ännu mer.

Men det enklaste är kanske det allra bästa. Jan-Erik Ståhl förordar 
den klassiska pausgympan för att öka rörligheten och pumpa ut 
blodet i trötta tangentbordsarmar. 

Stress påverkar också musklerna

Att vi blir stela och spända har dock inte bara med statisk arbets-
ställning att göra, menar han. Hög arbetsbelastning, oklara direktiv 
och dåliga IT-system att brottas med skapar stresspåslag och konstant 
muskelspänning. Att alltid vara nåbar ökar också stressnivån.

– Det är inte farligt att jobba mycket, säger han.  
Problemet är att vi aldrig vilar.

SÅ VARFÖR SKA VI RÖRA PÅ OSS?

Våra kroppar är skapta för rörelse och belastning och inte att sitta på stolar över huvud 
taget. Stillasittande och statisk muskelspänning minskar blodtillförseln och gör att vissa 
muskler förkortas. Forskning visar också att vår stillasittande livsstil på sikt ökar risken 
för övervikt, diabetes typ 2, hjärt och kärlsjukdomar och depressioner. 

Musarm, spänningshuvudvärk 
och onda, stela axlar är våra nya 

folksjuk domar. Boven i dramat är vårt 
stillasittande liv på kontor med långa  dagar 
framför en skärm. Men det finns effektiva 

knep att ta till. Här tipsar vi om sådant  
både din arbetsgivare och du själv kan göra  

för att du ska hålla dig frisk.

Jan-Erik tipsar 
• Välj höj och sänkbart skrivbord. I höjdläge ska bordet vara så  

högt upp att du kan hänga på det utan att behöva böja dig framåt.

• Byt till så kallad sadelstol. Finns både med och utan ryggstöd.  

Höjbar så att du kan ”ståsitta” ibland.

• Testa en Vertikalmus. Tänk på att placera musen rakt framför dig.

• Se till att ha bra belysning.

• Ställ skärmen i rätt höjd: När du tittar rakt fram ska blicken  

landa på skärmens övre kant. 



Träna i väntan på tåget
Kost- och hälsocoach Maria Arvidsson ger tips på olika övningar 
som är enkla att göra när du reser eller väntar på tåget. 
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TÖJA BRÖSTMUSKELN

I och med att vi nästan uteslutet jobbar framåt med armarna 

bli vi korta och starka på framsidan och långa och svaga på 

baksidan. Denna övning kan ge snabba resultat av molande 

värk kring skuldror och nacke.

Gör såhär: Ställ dig emot en stolpe eller vägg och håll upp 

armen så att armbågen är kring hakans höjd. Gå fram med 

foten lite som är närmast stolpen. Skjut bak bäcken och höft 

så långt du kan och svanka. Luta dig fram utan att bäckenet 

flyttar sig. Rotera överkroppen bort från underarmen. Det ska 

inte göra ont, testa i så fall att höja/sänka armen något. 

45 sek/sida x 2 och sen gör du det 3 gånger om dagen.

TÅHÄVNINGAR

En övning som är bra för balans och stabilitet i hela kroppen. 

Den ger dessutom styrka i vaderna och fötterna.  

Superbra sätt att minska risken för skador i hälsenor och vader.

Gör så här: Stå i neutral position. Gå upp på tå och sänk  

sedan ner hälen långsamt igen. 15 x 3 per sida om dagen.  

Går även att göra vid datorn.

SITTA PÅ HUK

Vill du ha rörligare höfter, knän och fotleder är denna position 

utmärkt. Positionen har dessutom en masserande effekt på 

tarmarna vilket kan göra det enklare att gå på toaletten.

Gör såhär: Stå i neutral position. Sjunk ner på huk och sträva 

efter att ha hälarna i marken. Får du inte ner hälarna så kan man 

rulla ihop någon tidning och sätta under hälarna. Ta sedan bort 

några sidor då och då för att avancera. Försök att få ihop 30 

minuter om dagen i denna position.

HÄLSA I ARBETSLIVET

Text: Maria Arvidsson | Bild: Johan Bokström
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HÖSÄCK TILL STOLT TUPP

Har du en trött rygg och/eller problem med ischias? Då kan 

denna övning passa dig. Tänk på att göra den långsamt och 

att inte ta ut rörelseomfånget för långt om det smärtar.

Gör såhär: Starta ihopsjunken som en hösäck med böjt knä 

och sträckt vrist. Samtidigt som du långsamt går från hösäck 

till att vara mer upprätt och svanka sträcker du i knä och 

böjer upp foten. Gå sedan tillbaka till att sjunka ihop igen 

samtidigt som du böjer i knäleden och sträcker i fotleden.  

10 ggr/ben x 2, 1–3 ggr om dagen.

LYFT FRÅN SÄTET/STOL

Vill du stärka magmuskler, axlar samt utmana  

skallen är denna utmanande övning perfekt. 

Gör såhär: Sitt neutralt på sätet/stolen med händerna 

på  sidorna i sittdelen. Tryck dig upp och håll dig kvar så 

länge du orkar. Gör om 3 gånger. För att förenkla genom 

att skippa själva lyftet av kroppen, trycker du bara neråt.

JÄGARVILA I LUFTEN

En statisk övning som tränar upp rumpa,  

lår och mjölksyreuthållighet. 

Gör såhär: Sitt neutralt på sätet/stolen.  

Lyft rumpan en liten bit upp från stolen  

och se till att du har vikten på hälarna.  

Stå kvar så länge du orkar. Upprepa 3 gånger.

HÄLSA I ARBETSLIVET

Det går också utmärkt att använda 
tågresan till att stärka kroppen.  
Här är tre tips på övningar som  
passar ombord.
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Text: Anna Lindfors

Ta kontroll över ditt mående

Vår vardag är fylld av intryck och information, i mobilen, på datorn, på resan 
till jobbet, och kan lätt göra dig trött och få dig att tappa fokus.  

Här hittar du tips på hur du kan frigöra tid och få en mer harmonisk och 
 fokuserad dag. Vi tipsar också om ett nyttigt mellanmål och om smarta 

 appen som vill få dig att röra dig mer vid skrivbordet.

BOKTIPS – PAUSA HJÄRNAN
Konsten att göra något annat  

av Patrik Hadenius. 

Patrik Hadenius är en flitigt anlitad 

föreläsare, moderator, skribent och 

en välkänd entreprenör i tidnings-

branschen. Pauser behövs för att du 

ska kunna återhämta dig, reflektera 

och planera. Pauserna är fyllda med 

ostyriga tankar som påverkar det som 

händer efteråt och förändrar synen på 

det som hände innan. Trots att vi inte 

klarar oss utan paus, är den hotad. 

APP-TIPS!
Ergonimics (12 kr)

En komplett applösning för 

din hälsa på jobbet. Här finns 

tips på stretch- och tränings-

övningar och möjlighet att 

ställa in påminnelser när det är 

dags att byta arbetsställning. 
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VI TIPSAR OM HUR DU KAN

5 tips
FÖR BÄTTRE SÖMN

1. Försök att få mycket dagsljus  

under dagen. Speciellt under 

 eftermiddagen, det hjälper  

kroppens naturliga dygnsrytm.

2. Motionera. Motion ger  

en bättre sömn.  

3. Sov på regelbundna tider. 

4. Hoppa över tuppluren. Om du sover 

mitt på dagen blir din kommande 

nattsömn sämre.  

5. Stäng av mobilen och ta inte  

med den in i sovrummet.  

Skaffa en  väckarklocka istället. 



Bli mer närvarande!
Att tekniken kan få oss att må dåligt 

beror inte nödvändigtvis på tekniken i sig, 

utan också på att den stjäl fokus från 

 annat som skulle fått oss att må bättre 

om vi bara uppmärksammat det. Står du 

och tittar på en fantastisk solnedgång 

 – men i stället för att njuta av den fastnar 

du i att välja den perfekta bildtexten till 

fotot på Instagram. Tänk efter en extra 

gång innan du tar upp telefonen vid 

sådana  tillfällen. Och om det är något du 

gärna vill fota, ta en bild men vänta med 

att lägga upp den till senare.

HÄLSA I ARBETSLIVET 9

MELLIS-TIPS

Att hålla energinivån uppe ger ork 

och motar sötsuget. En mild vegansk 

smoothie, gör  jobbet. Den här kan  

varieras i det oändliga. 

• 2 dl havre eller sojadryck

• 1/2 dl havregryn

• 1 banan

• 1 apelsin

• 1 knytnäve jordgubbar  

eller hallon

Gör så här 

Pressa apelsinen och mixa  

med övriga ingredienser.

Tips: Prova dig fram och hitta din egen 

favoritmix. Utgå från basen som är  havre 

eller sojadryck och havregryn. Lägg till tre 

 knyt nävar av dina favoritfrukter eller bär. 

Prova till exempel med banan,  blåbär och 

hallon eller mango, hallon och jordgubbar. 

Quick fix!
Det kan vara lätt att se 

 förbi det självklara. 
En promenad i naturen 

 är alltid rätt. 

Ge dig ut!
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NYA MÄLARTÅG ÄR SATT I TRAFIK 

INFORMATION I KORTHET

Trafiknyhet

I mitten av december 2019 fick den  regionala  tåg trafiken i  Mälardalen 
ett rejält tillskott då nya  Mälartåg sattes i trafik.  Mälartåg  tillsammans 
med fler avgångar är ett viktigt steg i den  fortsatta satsningen på 
framtidens  regional tågstrafik i Mälardalen.

VAGN 14

VAGN 13

VAGN 11
VAGN 12

VAGN 14

VAGN 13

VAGN 11
VAGN 12

 ALLERGIVÄNLIG AVDELNING 
NÄRMAST FÖRARHYTTEN

DJURAVDELNING 
INGÅNG MED DJUR

DJURAVDELNING 
INGÅNG MED DJUR

LUGN AVDELNING 
PÅ ÖVERVÅNINGEN

FLEXVAGN
UTMARKERAD BLÅ FÄRG EXTERIÖRT
PLATS FÖR CYKLAR, BARNVAGNAR, 
STORT BAGAGE OCH RULLSTOLAR

EJ INGÅNG MED DJUR
 MED HÄNSYN TILL 

ALLERGIVÄNLIG AVDELNING 

EJ INGÅNG MED DJUR
 MED HÄNSYN TILL 

ALLERGIVÄNLIG AVDELNING 

 ALLERGIVÄNLIG 
AVDELNING

NÄRMAST 
FÖRARHYTTEN

Totalt ska 33 Mälartåg successivt sättas i trafik fram till 

 våren 2021 och först ut var det resenärer på sträckan 

Örebro–Arboga–Kungsör–Eskilstuna–Strängnäs–Läggesta– 

Nykvarn–Södertälje–Flemingsberg–Stockholm som fick ta 

del av de nya moderna och bekväma regionaltågen. Nästa 

steg blir trafikstart på sträckan Hallsberg–Katrineholm–

Stockholm.

Bekvämlighet i två våningar
Oavsett om du pendlar mellan arbetsplatsen och hemmet 

eller åker tåg med hela familjen hoppas vi att du kom

mer  trivas på våra nya dubbeldäckare. Här finns ställ

bara  stolar av hög kvalitet. Alla sittplatser har justerbart 

 arbetsbord med tillgång till wifi, läslampor och eluttag  

och gott om utrymme.

Fler nyheter är att det erbjuds plats för cykeln och i vår 

 tydligt uppmärkta Flexvagn finns det även bra plats för dig 

som använder rullstol. Mälartåg är tillgänglighetsanpassade 

genom att fler än 10% av sittplatserna erbjuder ett nå

got större utrymme att röra sig på. Dessa platser är jämnt 

 fördelade mellan vagnarna och finns på både under och 

mellan våningarna. De är tydligt markerade med en dekal.

Tågen är helt nya men när det gäller biljetten är allt  precis 

som förut. Du reser med Movingo eller samma biljetter 

som gäller på SJ Regional, dvs även Länskort eller SJs 

 enkelbiljetter, endagsbiljetter eller 10biljetter.

SJ är den operatör som kör och finns ombord på tågen. De 

ansvarar även för Mälartåg Kundservice som du kan  kontakta 

om du har frågor eller ärenden, telefon 0770160 100.
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I påsk fortsätter Trafikverkets banarbeten i  centrala 

 Stockholm. Arbetet med Getingmidjan pågår under 

 påskveckan inklusive påskhelgen från torsdag 2 april 

kl. 22 till tisdag 14 april kl. 04.55, totalt elva dygn.  

Detta innebär att Mälartåg, som körs av SJ, och SJs 

tåg under denna  period kommer att avgå och ankomma 

antingen från Stockholm C, Stockholms södra alternativt 

 Flemingsberg station.

Vilken station ditt tåg kommer att avgå från och ankomma 

till hittar du i tidtabellen på sj.se och i SJs app. Alternativt 

ser du det på din biljett när du bokat din resa. 

På stationerna kommer det att finnas gul golvmarkering 

och skyltar som hjälper dig att hitta rätt. Under banarbetet 

kommer det även att finnas kundvärdar att fråga om du 

behöver hjälp att hitta rätt. 

I sommar fortsätter banarbetet med  Getingmidjan  

 under perioden 22 juni–16 augusti. På linjen Stockholm– 

Västerås–Örebro stängs sträckan mellan Bålsta och 

 Stockholm C av i fyra veckor, 4–26 juli, och ersätts  

med buss under denna period.

Närmare de olika banarbetena med 

 Getingmidjan i påsk och sommar  kommer 

du som pendlare att få  information om 

hur resan under dessa perioder kommer 

att påverka dig.

TRAFIKINFORMATION

BANARBETET MED GETINGMIDJAN 
FORTSÄTTER I PÅSK  

Kolla din biljett extra noga vilken som är din avgångs- och 

 ankomststation i Stockholmsområdet under Getingmidjan i påsk.  

Bild: Hans Ekestang.

VINTERN 2019 – SVEALANDSBANAN 

ÖrebroEskilstunaStockholm (Uppsala)

VINTERN-VÅREN 2020 – SÖRMLANDSPILEN 

HallsbergKatrineholmStockholm 

SOMMAREN-HÖSTEN 2020 – NYKÖPINGSBANAN 

NorrköpingNyköpingStockholm 

HÖSTEN-VINTER 2020–2021  

LinköpingNorrköpingKatrineholmEskilstunaVästeråsSala  

TIDPLAN FÖR INFASNINGEN  
AV NYA MÄLARTÅG

LÄS MER OM  

BANARBETENA  

I PÅSK PÅ  

SJ.SE/PASK
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VISSTE DU ATT... STUDENTER RESER 25% BILLIGARE MED MOVINGO?

Ungdomar under 20 år och studenter på CSNmedelsberättigande eftergymnasial utbildning   

med minst 75% studietakt får Movingo studentrabatt. Giltiga studentlegitimationer (Mecenat  

eller  studentkort med SLsymbol) ska kunna styrkas med IDhandling (pass, körkort eller IDkort).
!
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Hälsotrenden är idag stark och marknaden för utbildningar inom 
 området blir större och större. Både folkhögskolor och privata  aktörer 

har ett stort antal utbildningar inom hälsoområdet. 

ÖKAT INTRESSE FÖR UTBILDNINGAR 
INOM HÄLSA OCH IDROTT

Mängder av kurser
I  Mälardalen finns traditionellt sett Sveriges mest  

kända  läro säten för hälsa och Idrott som GIH  

(Gymnastik och Idrottshögskolan) och Bosöns 

 Idrotts folkhögskola i Stockholm. Men de är inte 

 ensamma om att utbilda inom hälsa. I takt med att 

människors intresse för hälsa och  välbefinnande har 

ökat har också utbildnings möjligheterna ökat. Detta 

syns tydligt på  folkhögskolorna i Sverige som till

sammans har inte mindre än drygt 800 olika kurser i 

hälsorelaterade  ämnen. I  Mälardalen har vi förutom GIH, 

Lillsved och Bosön t. ex Mälar dalens Högskola  Eskilstuna 

Västerås, Uppsala universitet, ett  antal folkhögsko

lor och ett stort antal privata aktörer som  erbjuder 

 utbildningar på olika nivåer för dem som är intresserade. 

Stort intresse
Intresset är stort och har ökat väsentligt över tid. Suzanne 

Lundvall, prefekt på GIH, bekräftar att skolan märker av 

ett ökat intresse men det som ökar mest är fristående 

kurser i ämnen som konditionsträning, styrketräning och 

motiverande samtal.  Studenterna på dessa kurser är 

oftast  personer som jobbar inom branschen, eller inom 

sjuk vården, och som har behov av kompetensutveckling. 

Tyvärr gör inte intresset för hälsa att sökande till idrottslä

rarutbildning ökar. Där ser man en vikande trend på samma 

sätt som när det gäller andra lärarutbildningar. 

En privat aktör som har verkat länge i branschen 

är Svenska Näringsakademin (SVNA) som grundades 

2004. Här utbildas kostrådgivare, coacher,  personliga 

tränare, hälsoinspiratörer och kostrådgivare inom 

idrottsnutrition. Martin Brunnberg, en av Sveriges 

främsta närings fysiologer, ser framför allt en otrolig 

inflation i intresset för utbildningar till personliga 

tränare både på SVNA och generellt. Och utbudet är 

enormt.

Kompetensen höjs på en  
otydlig arbetsmarknad
Suzanne och Martin är överens om att det inte finns 

så många tydliga definierade jobb efter utbildningar 

inom hälsa. Men glädjande nog växer det fram nya 

typer av tjänster såsom hälsoplanerare och hälso

strateg för personer med högre utbildning. För 

 utbildade idrottslärare är framtiden också ljus.  

Med ett breddat utbildningsutbud förstärks också 

kompetensen inom hälsoområdet när många passar 

på att vidareutbilda sig, vilket är väldigt positivt.

Text: Anette Palle

Studenter visar



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

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 

Har du din UL-biljett i mobilen? Snart kan du blippa 
dig ombord. På stadsbussarna installeras de nya 
biljettläsarna mellan november och februari och 
på regionbussarna mellan januari och mars.

Säg hej till vår 
nya blippare!

Hej!

MOVINGO KUNDSERVICE 
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 Movingoappen och Min sida på movingo.se

• Återköp och reklamationer för dig som köpt din 

biljett via Movingoappen eller movingo.se

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

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

• 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.

KUNDSERVICE14
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FIRAS 
DÅ MAN 
FÅTT LOV
TA FART

ÄGGLIKA
HAR 

CHARM-
KNUTTE

BESLUTA 
TILL 

SLUT
MÄLDE

BREV-
UNDER-
SKRIFT

SJUKHUS
FÖRUT-

SEENDE 
FORSK-
NING

SOM 
TRIST 
VITS

KUST-
STRÄCKA

TES 
SOM 

TESTAS
BLEV 

TRAPPOR 
KORT PÅ 

KORT
SKAKAR 
HÄFTIGT
KASTA
KORT

BITER 
SIG 

FAST

HÖJT
 EFFEK-

TEN

KAN 
GILLA 
PEST

ÄTER 
TYVÄRR 

OLLE

VIFTAR 
PÅ BIL

HAR INGA 
HÖGRE 
KRAV
SAMT

TV-SERIE 

GÖR DET 
FRÄNT

RÖTT PÅ 
KINDEN

KRÄVER 
BLÅSA

HAR SINA 
GRÄNSER

BLIR MAN 
VID LON-

DONRESA

KAN GÅ 
PÅ ETT 

BEN

HETER 
ALLTID 
NÅGOT 

PÅ LATIN

FOR MAN
HAR 

GÄNG-
BILDNING

GRAN-
NEN

HALV 
DIAME-

TER

HÅLLER 
MÅTTET

GRAV-
FYND

HÖRS 
GRÖT I 

GRYTAN
FALSK 
MAN

RINNER 
I ITALIEN

KNALL 
VID FALL

KLACK-
ARNA I 
TAKET

MA-
GISKT 
TING

KAN 
FÄLLAS I 
SORGE-

SPEL

PLATS 
FÖR 

MÅNGEN 
TRAGEDI

SA 
SESAM

SVANTE 
DREJENSTAM
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Movingokrysset

Sudoku
8 2

4 9

5 1 8 6 4

6 2 4 9 7

3 6 1 2

5 7

9 5 3 1

1 2 9

9 6

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr 1 2020

3 9

6 7

4 7 2 1

5 4

7 1 3

6

3 8

5 8 2

1 6 5

8 6 1 9 4 3 7 5 2

4 5 3 6 7 2 9 1 8

2 7 9 5 1 8 6 4 3

6 2 8 4 9 5 3 7 1

9 3 7 8 6 1 4 2 5

5 1 4 2 3 7 8 6 9

7 9 5 3 2 6 1 8 4

3 8 6 1 5 4 2 9 7

1 4 2 7 8 9 5 3 6

8 2 3 5 1 6 7 4 9

6 1 5 4 9 7 3 8 2

9 4 7 3 2 8 5 6 1

1 3 9 6 5 4 8 2 7

4 5 8 9 7 2 1 3 6

2 7 6 1 8 3 4 9 5

3 8 2 7 6 5 9 1 4

5 6 1 8 4 9 2 7 3

7 9 4 2 3 1 6 5 8

8 2

4 9

5 1 8 6 4

6 2 4 9 7

3 6 1 2

5 7

9 5 3 1

1 2 9

9 6

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr 1 2020

3 9

6 7

4 7 2 1

5 4

7 1 3

6

3 8

5 8 2

1 6 5

8 6 1 9 4 3 7 5 2

4 5 3 6 7 2 9 1 8

2 7 9 5 1 8 6 4 3

6 2 8 4 9 5 3 7 1

9 3 7 8 6 1 4 2 5

5 1 4 2 3 7 8 6 9

7 9 5 3 2 6 1 8 4

3 8 6 1 5 4 2 9 7

1 4 2 7 8 9 5 3 6

8 2 3 5 1 6 7 4 9

6 1 5 4 9 7 3 8 2

9 4 7 3 2 8 5 6 1

1 3 9 6 5 4 8 2 7

4 5 8 9 7 2 1 3 6

2 7 6 1 8 3 4 9 5

3 8 2 7 6 5 9 1 4

5 6 1 8 4 9 2 7 3

7 9 4 2 3 1 6 5 8

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

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Lätt Svår

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning



ÖREBRO-ESKILSTUNA-STOCKHOLM

Tid för avgång.
Nya Mälartåg är här.
Arbetsplats ingår.

...och på sidan 10 i tidningen!
Läs mer på malartag.se

Du reser med Movingo eller samma biljetter som på 

SJ Regional, och du köper dem på ditt vanliga ställe.  

Välkommen ombord!


