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Upptäck sommarens roligaste mountainbikeleder

Hallå där

Pandora

– technodrottning med cykelpassion

90-talets technodrottning Anneli ”Pandora” Magnusson har
blivit cykelfrälst. Så när sommarens turnéer blåsts av i pan
demins spår förverkligar hon ännu en dröm och leder en
”cykelturné” i naturen runt Kungsör.

Men nu är det MTB som gäller?
– Ja, jag önskade och fick det av min
pojkvän i Finland i 50-årspresent.
Cyklingen är fantastisk för min fysiska
hälsa, men det är i synnerhet fascinerande
att se hur bra hjärnan mår! Redan efter
30 minuter på cykeln märker jag hur oro
byts ut mot lugn och glädje. Hur det omöj
liga blir möjligt.

Hur fick du idén att bli certifierad cykelguide?
– Det växte fram under mina cykelturer,
tanken att kunna kombinera artistvärlden
med natur, cykling och hälsa. Tänk att helt
exklusivt få dela och lära ut allt roligt och
otroligt jag har varit, och fortfarande är

Dina bästa cykeltips inför sommaren?
– En servad cykel, hjälm i rätt storlek
och vadderade cykelbyxor, som gör underverk för baken. För en dagsutflykt, ta med
en ryggsäck med bland annat mobiltelefon,
powerbank och laddare, vätska, förtäring,
förband och något
cykelverktyg.

”Redan efter
30 minuter på
cykeln märker jag
hur oro byts mot
lugn och glädje.”
med om. Att få inspirera andra att våga
följa sin dröm och att vara modig – och
förhoppningsvis även hitta glädjen och
verktygen till det genom musiken och att
cykla!

Movingo är en periodbiljett för
obegränsat resande i Mälardalen
Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tåg med Movingo-giltighet, T rosabussen,
Tåg i B
 ergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län, och all lokaltrafik
som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Ö
 stgötatrafiken.
Movingo gäller för o begränsat 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.

Anneli Magnusson, känd under artistnamnet Pandora, bor i Kungsör. Hon
har släppt 12 album, sålt sex miljoner
skivor i världen och tilldelats 20 guldoch platinautmärkelser.

FOTO: ELINA SIMONEN

Hur väcktes din passion för cykling?
– För fyra år sedan, efter att Torpunga
herrgård utanför Kungsör där jag bodde i
20 år brandhärjades, flyttade jag och min
son till en villa inne i Kungsör. Jag köpte en
treväxlad damcykel och en dag svängde en
av sonens kompisars mamma förbi på en
MTB och frågade: Ska du med? Från den
dagen blev det här vårt livselixir, året om.
Vi cyklade så ofta vi hann på grusvägar
och leder och jag trampade på så gott jag
kunde på min ”damtralla”.

Vad händer på dina guidade cykelturer,
”cykelturnén”?
– Vi cyklar i små grupper delvis längs
Kungsörsleden. Det blir picknickpauser,
story telling om mitt liv som artist, musikinslag, scenkläder med mera.
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Mälarprofiler tipsar om
sina smultronställen
Hemester – semester på hemmaplan – är ledordet även i sommar.
Därför bjuder fyra profiler i Mälardalen på sina bästa utflyktstips i
hembygden. Vad sägs om vallonbruk i Uppland, båt i Västerås skärgård,
deckarvandring i Norrköping eller hembakt fika i en kvarn utanför Flen?
Text: Katarina Myrberg | Foto: Niklas Björling

Nicklas Lidström gör sig redo
för en tur med färjan Elba i
Västerås skärgård – en av
hans sommarfavoriter.

Hockeylegendaren Nicklas Lidström
gjorde Västerås till sitt hem när
han och familjen lämnade USA efter
en enastående NHL-karriär. De bor
alldeles intill Mälaren, som är hans
bästa utflyktstips.
–Att upptäcka Västerås skärgård
och andra delar av Mälaren med båt
är fantastiskt.
För nio år sedan lämnade Nicklas Lidström
proffslivet i NHL och Detroit Red Wings för
Västerås. Men den starka relationen med
staden går längre tillbaka än så. Det var hit
han kom från Avesta som 16-åring för att
börja på hockeygymnasiet och startade sin
elitkarriär. Under de 20 åren i NHL blev ett
sommarhus intill Mälaren utanför Västerås
platsen för återhämtning och avkoppling under
sommaren för honom, hustrun Annika och de
fyra sönerna.
– Med ett så hektiskt och tidsbundet
schema under hockeysäsongen var det skönt
att komma hit och styra över sin egen tid.
Förutom att jag tränade varje morgon var hela
dagen öppen.
Nu bor familjen i en stor villa vid Mälarens
strand. De är ofta ute på sjön, badar, kryssar
runt i Västerås skärgård eller gör lite längre
turer längs Mälaren och sover över i båten.
Men deras återkommande semesterresor till
USA för att träffa gamla vänner ställdes in
förra sommaren på grund av pandemin. Det
blev hemester i stället.
–Vi är vana att vara aktiva på semestern,
så vi fick tänka om. Vi gjorde en del dags
utflykter, exempelvis till Strömsholms slott och
området i norra Västmanland där den stora
skogsbranden härjade sommaren 2014.
En negativ konsekvens av pandemin är att
Nicklas och Annika, som så många andra, inte
kunnat träffa sina föräldrar i Dalarna så ofta
de önskat.
– Det enda positiva med pandemin är vi
umgåtts mer inom vår stora familj. Vi har
kommit våra utflyttade vuxna barn och deras
partners lite närmare igen, säger Nicklas.

Nicklas sommartips i Västerås:

1. Djäkneberget. Parken i centrala Västerås är
jättemysig, en grön oas med olika lekplatser
för barn.
2. Västerås skärgård. Åk på badtur med
k-märkta färjan M/F Elba ut till badön Östra
Holmen, badstranden Johannisberg eller
sjönära stadsdelen Östra Mälarstrand.
3. Frösåker golfkubb. Golfbanan två mil öster
om Västerås är alltid är i toppskick och där
spelar jag ett par gånger i veckan.

Anna Bergendahl

• Sommarledigt för artisten Anna Bergendahl är lika med Sörmland – på hennes
föräldrars gård utanför Nyköping.
– I normala fall turnerar jag hela somrarna, men blir det semester emellan är det
lantstället i Sörmland som gäller. På grund
av pandemin blev det mycket häng där förra
sommaren, precis som min
barndoms somrar. Väldigt
nostalgiskt!
Hennes upplevelser
där andas idyllisk avkopp
ling. Bad i sjön intill,
svampplockning, utflykter,
goda middagar, tennis och
betande får på granngården.
– Men förra sommaren var det som att
vara med i Farmen. Eftersom mina föräldrar
är äldre bodde jag och min sambo i en enkel
stuga på gården och diskade i mjölkrummet
i ladugården.

Annas sommartips i Sörmland:

1. Nyköping. En fin sommarstad. Promenera i solsken längs Nyköpingsån, förbi
Nyköpingshus och vallarna, avsluta i
hamnen med en fika.
2. Kanotfärd på valfri sjö i det böljande
Sörmlandslandskapet. Glöm inte matsäcken!
3. Ekenäs kvarn i Vadsbro utanför Flen.
Supergod, hembakt och billig fika samt
antik- och trädgårdshandel, som drivs av
en häftig kvinna som jobbat som kriminalpsykolog i London.

Johan Carlson

• Hällristningar, vallonbruk och fågelliv i unikt
älvlandskap. När
Folkhälsomyndig
hetens generaldirektör Johan Carlson ger
sina bästa sommartips
i Uppland står historia och
natur i fokus.
Som 18-åring kom Johan Carlson till
Uppsala från Sandviken för att läsa medicin
– och staden har blivit familjens bas, med
några avstickare.
– Staden har allt. Den är så stor att det
finns gott om affärer och restauranger och
ändå är den greppbar, du kan enkelt ta dig
runt. Vi bodde några år i Stockholm, men det
var alldeles för bökigt.
Så sedan 25 år är han en flitig arbetspendlare med Uppsalapendeln till Stockholm,
även om det just nu bara blir en gång i
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v eckan. På morgonresorna förbereder han
sig för jobbet och läser tidningen i mobilen
eller datorn. På vägen hem kopplar han av –
och tar kanske en kort tupplur.
Semestrarna tillbringas mest i sommarstugan i Sandvik, med någon resa i Sverige
eller utlandet. Förra sommaren blev det
en tur till Ulvön i hjärtat av Höga kustens
världsunika naturlandskap. Och när Johan
Carlson bjuder på sina bästa coronasäkra
sommartips i Uppland handlar det också om
natur – och mycket historia.

Johans sommartips i Uppland:

1. Vallonbruken i Uppland. Jag är road av
industrihistoria, och detta är fantastiska
platser från 1700-talet, som Forsmark,
Lövstabruk, Österby bruk, Strömsberg,
Tobo med flera .
2. Färnebofjärdens nationalpark i norra
Uppland utanför Gysinge bruk bjuder på
fint fågelliv i våtmarksområden i unikt
älvlandskap.
3. Hällristningarna i Boglösa strax utanför
Enköping är fantastiska stenålders
lämningar, en riktig härlig upplevelse.

Emelie Schepp

• Deckardrottningen Emelie
Schepp har satt Norrköping på den litterära
krimkartan. Sommartid
kan du gå på deckarvandring i hennes fotspår genom
stadens unika industrilandskap.
– Jag har fått nypa mig i armen många
gånger att folk kommer från hela landet för
att gå deckarvandringen. Norrköping är en
egen karaktär i mina böcker, precis som min
huvudkaraktär åklagaren Jana Berzelius.
Staden har så många olika skepnader, och
jag hittar hela tiden hittar nya miljöer att ta
med i böckerna.

Emelies sommartips i Östergötland:

1. Deckarvandringen i Norrköping. Industrilandskapet längs Motala ström med alla
färger och forsar är en häftig upplevelse
och ett sätt även för norrköpingsborna att
upptäcka sin stad.
2. Göta kanal. Jag är uppväxt med att cykla
längs och åka båt på kanalen; så många
vackra platser och slussar att se längs
med lilla kanalrundan mellan Motala och
Söderköping
3. V
 aramon i Motala. En av Sveriges vackraste
stränder vid Vättern med kristallklart
vatten och underbara solnedgångar.
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MTB-leden Ruskiga Rusan i Kilsbergen är en tuffing,
som fått sin namn av lokala cyklister som kämpat
i backen. Men väl på toppen får du din belöning –
milsvid utsikt över Närkeslätten.

Över stock och
sten i Bergslagen
Bergslagen är ett eldorado för mountainbikecykling.
Sveriges ledtätaste och största sammanhängande MTB-
område med Örebro eller Hallsberg som nav är ett perfekt
sommaräventyr för dig som semestrar på hemmaplan.
Text: Katarina Myrberg / Bergslagen Cycling | Foto: Bergslagen Cycling

Vill du ha fler tips?

Besök bergslagencycling.se
På Bergslagencycling.se hittar du alla
leder i Örebro län samlade
på en mobilvänlig karta.
Förutom ledbeskrivningar, höjdprofiler och
GPS-filer finns också
tips om var du kan bo
över, hyra cykel eller
fika. Med smarta sökoch filtreringsfunktioner blir det enkelt
att hitta den led som
passar just dig.

Tiveden.

Strax väster om Mälardalen tar Bergslagen vid.
Vildvuxna skogar, tusentals sjöar och bäckar
och förstås bergen. De la grunden till de rikedomar som hämtats i området under hundratals år. De stigar och vägar som en gång gick
mellan otaliga gruvor och hyttor har idag fått
ett nytt syfte – som landets ledtätaste
och största sammanhängande
MTB-område. Den rika naturen
som en gång levererade råvarorna
till järnindustrin lockar idag tio
tusentals cyklister varje år.
– Förra sommaren exploderade
intresset för MTB. På till exempel
mountainbikelederna i Hjulsjö
ökade antalet cyklisterna med 160
procent. Det känns fantastiskt roligt,
säger Simon Tullstedt, projektledare för
Bergslagen Cycling.
Bergslagen Cycling samlar MTB-
områden i Örebro län från Kopparberg
i norr till Tiveden i söder. På deras sajt
finns allt från ledbeskrivningar till cykelvänliga boenden på en mobilvänlig karta.
Här hittar du även leder för landsvägscykling,
downhill och leisurecykling.
Och kom ihåg: MTB-cykling behöver inte
betyda hisnande färder över stock och sten.
– Det finns många snälla leder där du
cyklar på grusvägar, men där du kan göra
avstickare om det dyker upp en fin skogsstig
som du vill utforska närmare. Det är det som
är häftigt med MTB, att du kan ta dig fram
överallt i skogen, säger han.

Kvarntorp

• Kvarntorpsområdet är motsatsen till
vildmark. Här syns människans spår överallt.
Sjöarna är gamla stenbrott, skifferoljeproduktion skapade den hundra meter höga
kullen som idag är skulpturutställning med
häftiga inslag och downhill-arena och många
av de snabba stigarna går över gamla brott,
kalkugnar och slagghögar. Du har milsvid utsikt över Närkeslätten från toppen. Cyklingen
här är passar de flesta.
Hitta hit: Ta dig till Kumla och vidare sista
milen till Kvarntorp. Du kan ta cykelbana ut till
Kvarntorpsområdet eller trampa till Kvarntorp
direkt från Hallsberg (tar en timme).
Bo och äta: I området finns flera boenden
och restauranger.

Kloten

• Är mest känt för sina kanotvatten, men är
även ett paradis för vildmarksälskande cykel
äventyrare som föredrar grusvägar framför
bökig stig. Här finns flera långa leder, men
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Tänk på att

följa Folkhälsomyndighetens och
regionala myndigheters rese
rekommendationer när du åker
med kollektivtrafiken i sommar.
Läs mer på malartag.se eller
folkhalsomyndigheten.se.
du har också chans att hitta dina egna pärlor.
Längs Nyforsleden passeras Skräddartorps
fallet, ett brusande vattenfall som bjuder in till
ett svalkande dopp. Ta det försiktigt!
Hitta hit: Ta dig till Kopparberg i norra Västmanland och sista två milen till Kloten. Den
hurtige kan trampa från Kopparberg på den
gamla järnvägsbanken ”Klotbanan” som en
gång var landets brantaste järnväg. I Kloten
finns cykeluthyrning.
Bo och äta: I Kloten finns stugby, lägergård
och vandrarhem.

Kilsbergen

• Friluftsparadiset Kilsbergen är en bergskedja
som sträcker sig flera mil genom Bergslagen och
bjuder på långa leder med krävande mountainbikecykling med tekniska stigar och milsvida
utsikter. Kilsbergens toppar Rusakulan, Ullavi
klint och Storstenshöjden bjuder ofta på magiska
upplevelser. Runt Ånnaboda och Pershyttan
finns dessutom flera familjevänliga leder.
Hitta hit: Ta dig till Örebro och därifrån till

Ånnaboda.

Ånnaboda, Garphyttan eller Nora. I Ånnaboda
och Nora finns cykeluthyrning.

Bo och äta: I Ånnaboda finns boende,
camping och restaurang. I Nora finns flera
hotell och ett vandrarhem där du bor i gamla
tågvagnar.

Tiveden

• Många förknippar Tiveden med vandring,
kanot eller ridning i vacker vild trollskog. Mitt i
trollskogen öppnar playan Vitsand upp sig och
bjuder på en långgrund soldränkt sandstrand

Tiveden.

i härligt söderläge. I sommar kommer även
cyklingen att ta fart tack vare satsningen Cykla
i Tiveden med över femton mil cykelleder. Men
Tiveden har inte alltid lockat resande, tvärtom.
En gång i tiden var detta en fruktad passage
mellan Svealand och Götaland. Både rövare och
troll kunde lurpassa bakom de stora stenblock
som gör Tiveden till en trollbindande naturupplevelse.
Hitta hit: Ta dig till Laxå och vidare till Tiveden.
Bo och äta: I området finns flera boenden
och restauranger, se bergslagencycling.se.

8

Klimatsmart cykelsemester i Mälardalen
– med hyrd eller egen cykel – är ett hett
hemestertips i sommar, här från trakterna
runt Kungsör, Arboga och Köping. Med
regionaltåg blir utflykten ännu mer klimat
smart. Men res endast om det är linje
med myndigheternas rekommendationer
för resor i Sverige!

Ställdalen

Fagersta N

Fagersta

Frövi

Tierp

Karbenning Sala

Uppsala
2

Västerås

Arlanda

Enköping

1

Örebro

Eskilstuna

Stockholm

3

Södertälje

Laxå

Katrineholm

Hallsberg

4

Nyköping
5

Linköping

Norrköping

Trosa

Vill du ha fler tips?
Besök swedenbybike.com

Som tågresenär får du dessutom
15% rabatt på Cykelkartan. Besök
swedenbybike.com/webbutik.
Gäller 26 maj – 15 september 2021.
Ange rabattkod ”Movingo” i kassan.

HEMESTER

9

Vildmarksäventyr i Kolmården, en slottstur
i Stallarholmen eller trampa till världens ände – Trosa.
Cykelturismexperterna på Sweden by Bike har bästa tipsen
för en upplevelserik cykelsemester runt hela Mälardalen.

Cykelsemestra Mälaren runt
1

Västra Mälardalen

Åsa gravfält.

Västerås

MTB-LEDER OCH VÅFFLOR PÅ
BJÖRNÖGÅRDEN

3

Strängnäs-Mariefred

Björnö.

FOTO: PAOLA NOORDH

• I det natursköna Björnö på en ö i utkanten
av Västerås hittar du Björnögården med fina
mountainbike-leder och underbara Wåffelbaren.
Här kan du hyra mountainbikecykel och boka
en guidad tur med kunnig cykelguide. Västerås
är en fin sommarstad med många cykelbanor,
vackra parker och mycket historia. Domkyrkan
är landets högsta och de äldsta delarna är
från 1200-talet. Ett annat fint utflyktsmål med
cykel är Ängsö. På vägen passerar du Kungsbyns djurpark där du kan fika, äta och titta på
djuren och ståtliga Ängsö slott med anor från
1100-talet.

Trosa.

STALLARHOLMEN MED MÄLAREN
INPÅ KNUTEN

• Här hittar du en perfekt kombination av
vatten, vacker natur och sevärdheter. De små
vägarna runt Stallarholmen är perfekta för en
stadsnära cykeltur. Du kan enkelt följa någon
av cykellederna som tar dig runt i området.
Fika och handla i Gula Industrihuset, besök
Mälsåkers slott med anor från 1600-talet och

4

Södertälje

NATURSKÖN CYKLING MOT TROSA
OCH TULLGARNS SLOTT

FOTO: JONAS BILLBERG

2

FOTO: YOU ARE HERE

• I Mälarens innersta vik hittar du städerna
Köping, Arboga och Kungsör, men också natur
reservat med djupa skogar och öppna fält, stora
sjöar och en gedigen industrihistoria. Här väntar
små och stora cykeläventyr och spännande
historier om jättar, kungar och gömda skatter.
Och så Cecilia Vasa förstås, som själv kallade
sig grevinnan av Arboga. Om du inte har egen
cykel kan du hyra en cykel på plats.

FOTO: YOU ARE HERE

FOTO: JONAS BILLBERG

HISTORISK MARK I KÖPING, ARBOGA
OCH KUNGSÖR

de tre medeltidskyrkorna, njut av utsikten vid
Åsa gravfält och besök ortens brygghus. Här
finns vackra badplatser vid Mälaren, flera matställen och caféer. Och varför inte övernatta i
timmerstuga hos Krusius Alpackor med charmiga alpackor invid knuten eller i vackra rum i
1700-talsmiljö på Östa Gård intill en gammal
ros- och äppelträdgård?

Mälsåkers slott.

• I Södertälje kan du besöka Torekällbergets
friluftsmuseum och med världens äldsta
propellerdrivna ångfartyg S/S Ejdern kan du
ta en tur till exempelvis Birka, Drottningholm
och Mariefred. Med cykel tar du dig lätt ner mot
Mörkö och Oaxen. I det natursköna kustnära
området kan du möta säl vid morgondoppet och
se havsörn på nära håll. Du kan cykla vidare till
närbelägna småstadsidyllen Trosa – och missa
inte Tullgarns slott vars nuvarande byggnad
stod färdig under 1720-talet. Du cyklar både
på asfalt och grus längs slingrande vägar, och
från Trosahållet börjar turen med cykling längs
Trosaån.
5

Norrköping

CYKLA I KOLMÅRDEN OCH
PÅ VIKBOLANDET
• Glid fram på två hjul längs Bråviken, genom
Kolmårdsskogen eller längs Vikbolandets bördiga slätter. Om du vill cykla mountainbike finns
tre fina terrängspår runt Lilla Älgsjön som
nyttjas av både cyklister, vandrare och löpare.
I Svärtinge hittar du Bergkulla MTB-led, där du
cyklar i böljande terräng som kan vara lite teknisk, men inte särskilt svår. Leden går genom
två naturreservat – Trangölen och Orrkojgölen.
Du passerar flera sjöar och gölar vilket ger en
underbar vildmarkskänsla.

5 HÄNDELSE
RIKA ÅR
Stockholm-Mälar
dalens stora satsning
på att utveckla regio
naltågstrafiken började genomföras för
fem år sedan, i slutet
av 2016. Sedan dess
har 33 nya Mälartåg
gjort entré på de fyra
regionaltågslinjerna
och avgångarna blivit
fler. I slutet på 2021
tas nästa steg i satsningen med ännu fler
nya tåg och avgångar.
I juni 2022 blir dess
utom Upptågets linjer
en del av Mälartåg.

Fler avgångar med Mälartåg till och från Uppsala, Sala och Eskilstuna blir det i vinter.

Storsatsning på nya avgångar
Det blir många nya avgångar på
flera av Mälartågs linjer från den
12 december. Några av nyheterna är
fler turer hela vägen Örebro/Arboga
– Stockholm – Uppsala, fler Region
Expresståg Eskilstuna – Stockholm
och tätare trafik på vardagar mellan
Eskilstuna, Västerås och Sala.
Text: Katarina Myrberg
– Nu när vi får in ytterligare tolv splitternya Mälartåg successivt från i höst kan vi
utöka trafiken rejält på flera sträckor, något
vi uppfattar är efterlängtat bland våra rese
närer, säger Göran Gullbrand, trafikstrateg på
Mälardalstrafik.
I mitten på april lämnades önskemålen
om Mälartågs nya avgångar in till Trafik
verket, som tillsammans med önskemål från
alla andra tågföretag arbetar fram nästa års
tidtabell för all tågtrafik på den svenska
järnvägen. Trafikverket fastställer den slutliga
tågplanen under hösten.
De största satsningarna på Mälartågs fyra
linjer blir:
• Många nya Mälartågsavgångar Stockholm – Uppsala. Det betyder ett tåg i timmen som går hela vägen från Arboga (och
många av dem börjar redan i Örebro) via
Eskilstuna och Stockholm till Arlanda och

Uppsala. Dessutom blir det nya turer med
Mälartåg i högtrafik på sträckan Stockholm
– Märsta – Uppsala.
• Fler Region Express-avgångar (Örebro) – Eskilstuna – Stockholm på vardagar,
från en till tre i vardera riktningen.
• Fler avgångar Eskilstuna – Stockholm
som utökar 30-minuterstrafiken vardagar
och ger timmestrafik hela kvällen från
Stockholm. Dessutom blir det fler turer på
helger.
• 30 minuters-trafiken Nyköping –
Stockholm utökas vardagar och med fler
avgångar på helger.
• Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
får fler avgångar framför allt under helger,
men även ett nytt tåg in till Stockholm på
morgonen.
• Fler avgångar Eskilstuna – Västerås –
Sala som ger 30-minuterstrafik på vardagar.
Men där kan det bli vissa luckor i tidtabellen.
Fler turer även på helger.
– Det är en ambitiös framtidssatsning
för Mälardalens många pendlare och övriga
resenärer.Vi tror och hoppas att många rese
närer kan börja återvända till oss på tågen i
höst, när Sverige förhoppningsvis kommer
in i ett nytt läge i Covid-19 pandemin, säger
Göran Gullbrand.

UNDVIK TRÄNGSEL
PÅ REGIONALTÅGEN
Eftersom det inte är möjligt att boka
plats på Mälartåg och många av SJ:s
regionaltåg i Mälardalen kan det vara
svårt att veta hur beläggningen ser ut
från dag till dag, precis som i lokal
trafiken.
För att undvika trängsel är det därför viktigt att du som resenär har god
framförhållning när du planerar din resa.
Undvik i möjligaste mån rusningstrafik
och välj tidigare eller senare avgångar.
På sj.se/belaggning kan du se vilka
avgångar många vill resa med och
utifrån detta välja lämpliga avgångar
med mindre risk för trängsel.

REKOMMENDATIONER
TILL RESENÄRER
Reser du i kollektiv
trafiken bör du bära
munskydd – oavsett
när du reser. Tågen
på Mälartågs linjer får
maximalt ha 50 procent
beläggning fram till den
14 augusti. Försök planera din resa
så trängsel inte uppstår ombord. Dessa
regler och rekommendationer gällde den
29 april vid tidningens pressläggning.
För uppdatering läs mer på malartag.se
och folkhalsomyndigheten.se.

FOTO SALA OCH ESKILSTUNA: ANA VERA BURIN, MICKE SANDSTRÖM

FOTO: ANDERS TUKLER
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Nu märks
vårt miljöansvar.
Vi är stolta över Naturskyddsföreningens
märkning. Den får vi för att varje resa
med oss har låg klimatpåverkan, låga
utsläpp och för att vi fortsatt ska se till att
fordon och drivmedel tas fram hållbart.
Läs mer på sl.se.

TRAFIKINFORMATION

Vi frågar tre

Vilket är ditt bästa
sommartips i Mälardalen?
Mathilda
Svärd,
Stockholm,
på väg till
födelseorten
Eskilstuna:
– Det är väldigt
fint att promenera
längs vattnet runt Hammarby
sjöstad ända till Henriksdal och
tillbaka. Det är grönt och lite
lugnare, trots att det ligger så
nära innerstan. Fin arkitektur,
härliga soldäck och bryggor vid
vattnet – vill du inte gå hela
vägen runt kan du gena med
SL-färjan.
Mattias
Johansson,
Helsingborg,
på väg till
Sala:
– Jag bodde
tidigare många
år i Sala – och vill
slå ett slag för de små pärlorna
i de mindre orterna. En picknick
med bad i något av de gamla
kalkbrotten i Salatrakten är
ljuvligt. Åsby hem & trädgård
i Hallstahammar är en härlig
familjeutflykt – med sin trädgårdshandel och gofika.
Linda Albertsson, Västerås,
på väg till
Kristianstad:
– Besöker du
Västerås ska
du promenera
längs Mälar
stråket, intill den
vackra Mälaren förbi den nya
stadsdelen Öster Mälarstrand
till färjekajen. Naturreservatet
Ängsö är också fint med sina
ekbackar och skog. Asköviken
med Tidö slott är ett paradis
för fågelskådare och vackra
promenadstråk.

ILLUSTRATION: FABIAN LINDÉN, TRAFIKVERKET
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Läs mer

om projektet Stations
åtgärder Stockholm C
på Trafikverket.se!
Så här kommer de nyrenoverade spåren på Stockholm C att se ut.

Ljust och fräscht när spår på
Stockholm C byggs om
Spår 3–8 på Stockholm Central får
ett rejält ansiktslyft. I början på maj
inledde Trafikverket renoveringen som
ska göra plattformarna ljusare, mer
välkomnande och tillgängliga.
Text: Katarina Myrberg
Först ut är spår 5–6, som stängs av under arbetet
fram till december.
– Men vid jul i år kommer de här spåren att
glänsa vackert. Det blir den bästa plattformen
på Centralen, en trevlig julklapp för resenärerna,
säger Ove Näslund, projektledare på Trafikverket.
Plattformarna som byggs om ligger i
den norra delen av Stockholm Central, där
exempelvis regionaltågen till Uppsala avgår och
ankommer. Det blir en genomgripande reno
vering. Det gamla undertaket rivs och ersätts av
ett nytt ljusare undertak med ny energianpassad
belysning och nya trafikinformationskyltar.
– I dag lutar plattformsgolvet utåt mot

spåren men kommer nu att förändras så att plattformarna lutar inåt för högre säkerhet. Det blir
också nya ytskikt i form av ljus granit, nya taktila
gångstråk och dessutom ljudabsorbenter på de
nya plattformsstöden. Totalt sett blir resultatet
en ljusare, tryggare och mindre bullrig miljö för
resenärerna, säger han.
När spår 5–6 står klart i december fortsätter
upprustningen på spår 3–4 under januari till
augusti 2022, och därefter spår 7–8, där renoveringen inte blir lika omfattande. Eftersom
Jernhusen och Trafikverket undersöker möjligheten att bygga om Centralen med bland annat
överdäckning av spår 10–18 avvaktar Trafikverket
att rusta dessa plattformar.
Vad ska resenärerna tänka på under perioden
som spårrenoveringarna pågår?
– Det viktigaste är att vara extra observant
på vår trafikinformation, eftersom tågen kanske
avgår från andra spår inom stationen än vanligt,
säger Ove Näslund.

Buss ersätter tåg Bålsta – Sundbyberg/Stockholm i sommar
Trafikverket fortsätter även denna sommar att
bygga ut järnvägen mellan Barkarby och Sundby
berg under sex veckor. Arbetet innebär att SJ Regionaltåg mellan (Göteborg –) Västerås – Stockholm endast kör till och från Bålsta. På sträckorna
Bålsta – Sundbyberg och Bålsta – Stockholm

ersätts tågen med buss under perioden 4 juli
– 15 augusti. Räkna med upp till 40 minuter
längre restid.
Ska du resa vidare? Kolla dina restider på
sj.se, eftersom tågbyten till och från övriga tåg
kan medföra längre restider.

TRAFIKINFORMATION
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Färdigrustad Getingmidjan
ska ge fler tåg i tid
Efter tre sommaravstängningar är
det stora banarbetet med Getingmidjan i centrala Stockholm äntligen
snart klart. I sommar kan många
Mälartågs- och Movingoresenärer
resa till och från Stockholm utan
extra byten – och glädjas åt att upprustningen kommer att leda till att
fler tåg kommer i tid.

FOTO: MIKAEL ULLÉN

Upprustningen av Getingmidjan, den två
kilometer långa järnvägssträckan mellan
Stockholm Central och Stockholms södra,
har varit det mest komplexa och tidskritiska
projekt som Trafikverket gjort på järnvägen
under senare år.
– Att klara alla arbeten under en extremt
tajt tidplan under tre somrar, och med pandemin som en extra komplikation, har varit
tufft. Men därför är vi otroligt stolta och
glada över att vi hittills följt tidsplanen. Det
återstår vissa kompletteringar och projektet
planerar att vara klara med Getingmidjans
arbeten i höst, säger projektchef Lena Backe
på Trafikverket.
Getingmidjan är en av de mest trafikerade
järnvägssträckorna i Sverige, men anläggningen
som till stora delar är från 1950-talet, var i
stort behov av upprustning. Nu har broarnas
grundläggning förstärkts, brobanor bytts
ut och betongkonstruktioner i tunnlarna
reparerats. Bytet av den 200 meter långa
bron över Söderström sommaren 2019

FOTO: MIKAEL ULLÉN

Text: Katarina Myrberg

Upprustningen av Getingmidjan har
gått som på räls trots stora tekniska
utmaningar och en pandemi, konstaterar
projektchef Lena Backe på Trafikverket.

och av Norrströmsbron sommaren efter
var spektakulära händelser för medier och
åskådare på plats – och en rejäl utmaning för
alla i projektet.
– Att stänga av tågsträckan och byta
broöverbyggnaderna på bara åtta veckor har
krävt flera år av förberedelser. För att klara
utmaningen att byta broarna på så kort tid
gjordes noggranna förberedelser. Bland annat
provmonterades spår och växlar på plats i
Tallinn, säger hon.
Pandemin försvårade också arbetet. Broarna
tillverkades i Tallinn och projektet behövde
göra platsbesök samtidigt som Estland
införde reseförbud under våren. Men med

hjälp av UD och Regeringskansliet lyckades
Trafikverket få tillstånd att resa till fabriken
utan att tvingas sitta 14 dagar i karantän vid
varje inresa. Så i slutänden gick allt på räls
och nyrenoverade Getingmidjan behöver nu
inte genomgå några större underhållsåtgärder
på 80 år. Det betyder mycket för den växande
regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälar
regionen. Exempelvis passerar tre av de fyra
Mälartågslinjerna Getingmidjan.
– I och med att Getingmidjan blir robust
kommer det att leda till en punktligare tidtabell där fler tåg kommer i tid. Det gynnar
tågresenärer i både Mälardalen och övriga
Sverige, säger Lena Backe.

• Järnvägssträckan Getingmidjan
är cirka 2 kilometer lång.
• Namnet kommer från att de
många spåren från Stockholm
Central smalnar av söderut till
endast två spår från Tegelbacken
till Söderström innan det blir fyra
spår vid Stockholms södra.
• 300 tåg passerar varje dygn.
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KUNDSERVICE

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

SJ KUNDSERVICE
Om du vill göra ett återköp eller har p roblem
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

MOVINGO KUNDSERVICE

ÖVRIGA ÄRENDEN

Svarar på alla frågor om hur Movingo fungerar, exempelvis:

För ärenden som rör en specifik resa så vänder
du dig till r espektive trafikföretags kundservice.

•

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

•

Information om tidtabeller
och eventuella trafikstörningar

•

Information och begäran om 
ersättning vid försening

•

Villkor för Student- och ungdomsrabatt

•

Var och hur Movingo kan köpas

•

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

•

Sökning av kvarglömda saker.

•

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

•

Priser och övrig information om t rafikföretagets
egna biljetter (ej Movingo), exempelvis enkelbiljetter

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens
kundservice via respektive hemsida.

Res ännu smartare
med UL-appen.
Nu har vår app fått snyggare design och massvis
av nya smarta funktioner. Du kan till exempel hålla
koll på var bussen befinner sig i realtid eller välja
att spara dina favoritresor direkt i appen. Allt för
att din resa ska bli enklare och smidigare.

ul.se 0771-14 14 14

Sudoku Sudoku
till Movingo
nr 2 2021
till Movingo
nr 2 2021

Sudoku

Lätt

Lätt

Svår

Svårt

Lätt

7 9

Lös ett sudoku genom att placera
4 3
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
varje siffra bara finns en gång1 per
rad, en gång per kolumn och dess-7
utom bara en gång per större ruta.

2 4
5
8
9 1
5

FÖRSTRÖELSE

7 9 5
5 4 3 5
1
7
29 4 6
7 5 3
89
9 18
5 6 7

8

5
2
2 6
98 7 6 8
3 9
79
1 94
1
2 8 7 2
3 68 79 3

2
2 6
7
4
7
8 9
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Svårt

2
6
6 8
9 4
9 4
7
7
1
2
13
3
3 4
5 6
7
7
7
4
8

2
9

8 9

8
8
37
2 7
2 4 6 2
6
5 6
2
2
4 5 7
5

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Förslag Förslag
till text:till
Löstext:
ett sudoku
placera
siffrorna
1-9 på spel
Lös ett genom
sudokuatt
genom
att ut
placera
ut siffrorna
1-9
att varje att
siffra
bara
finns
en finns
gång en
pergång
rad, per
en gång
pergång
kolumn
dessuto
varje
siffra
bara
rad, en
per och
kolumn
och
en gång en
pergång
större
ruta.
per
störreETT
ruta.
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Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning
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För dig som måste resa.
Mälartåg rullar på fyra linjer.
Du kan resa med Mälartåg på följande linjer:
Örebro – Eskilstuna – Stockholm (– Uppsala)
Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
Norrköping – Nyköping – Stockholm
Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala
De nya moderna dubbeldäckartågen har hög komfort
och gott om sittplatser. Det gör det lättare för dig som
måste resa att hålla avstånd och känna dig trygg ombord.
Du reser med Movingo eller samma biljetter som på
SJ Regional. Och du köper dem på ditt vanliga ställe.
Läs mer på malartag.se
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