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Denice Fallsdalen valde Nyköpings lugn för att må bra 
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Movingo är en periodbiljett för  
obegränsat resande i Mälardalen 
Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tåg med  Movingo-giltighet,  Trosabussen,  

Tåg i  Bergslagen inom Västmanlands-,  Örebro- och Östergötlands län, och 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.

KrönikaKrönika

Våga 
N är jag själv tog klivet och sa upp 

mig från mitt fina chefsjobb 

mitt i karriären trodde jag att 

priset skulle bli riktigt högt. Ekonomiskt, 

absolut, men också rent socialt. Att gå 

från att "vara någon" till att sätta sig i 

skolbänken på psykologprogrammet i fem 

år – bli student som 33-åring — vem skulle 

vilja luncha med mig?

Men det blev faktiskt precis tvärtom. 

Massa vänner, bekanta och obekanta var 

väldigt intresserade av hur det är att starta 

om. Och det visade sig att var och en av 

dem gick runt med oförlösta drömmar – om 

att bli trädgårdsmästare, frilans, plugga till 

läkare, starta e-handelsfirma, allt mellan 

himmel och jord. 

Från psykologisk forskning är det väl 

känt att det mesta vi människor oroar 

oss för faktiskt inte inträffar. Evolutionen 

har helt enkelt försett oss med en hjärna 

som är inriktad på att leta risker och hot, 

eftersom det hade ett överlevnadsvärde 

för våra förfäder. Det gäller också när vi 

funderar på att ta en vänstersväng i livet. 

Det kommer förmodligen att gå bättre än 

du tror. Med det sagt finns självklart också 

utmaningar. Här är några av de saker som 

är bra att tänka på om du funderar att göra 

något nytt i livet:

1.1. Låt ditt beslut grunda sig i värderingar. 

Att ställa om kräver motivation som 

håller i sig, och då är det bra om ditt vägval 

utgår från det som är allra viktigast för 

dig. Är det frihet, kreativitet, trygghet eller 

något annat som lockar med det nya liv du 

ser framför dig? 

2.2. Var beredd på svackor. I början 

är det lätt att vara nykär i sitt nya 

liv och hög på det egna modet. Men det 

kommer en grå vardag och tillfällen då du 

kommer ifrågasätta allt, till exempel om 

du går ner i inkomst för att du startar eget 

eller utbildar dig. Det är helt naturligt och 

något man behöver kämpa igenom. Påminn 

dig själv om varför du tog steget till att 

börja med.

3.3. Om du inte kan ta det stora steget, 

testa att ta ett litet. Ibland kan det 

vara helt omöjligt att kasta sig ut helt 

och hållet, åtminstone just nu. Kanske av 

ekonomiska skäl, om man exempelvis har 

en familj att försörja. Men det behöver inte 

vara en anledning att släppa drömmen. 

Kanske kan du testa att starta ditt företag 

i liten skala vid sidan om, eller läsa distans-

kurs på kvällarna? Att ta små kliv i riktning 

mot en dröm kan ge en enorm energi. Och 

det är känslan av att sitta vid styrspakarna 

i sitt eget liv som man vill åt.

”Om du inte kan ta det 
stora steget, testa att 

ta ett litet.”

Psykolog Björn Hedensjös bästa tips för att förverkliga din dröm
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en vänstersväng i livet

BJÖRN HEDENSJÖ 
Psykolog, författare, och ena halvan 
av podden Dumma människor. Aktuell 
i tv-programmen "Vi eller aldrig" och 
"Min historiske pojkvän".  
Bor: I Stockholm.  
Stolt över: Att ha lämnat en trygg 
anställning för ett fritt liv som egen-
företagare.



res

Ansvarig utgivare: Helena Ekroth, VD, Mälardalstrafik MÄLAB AB   

Upplaga: 25 000 ex  Utgivning: Nr 3, september 2021   

Produktion: Nowa Kommunikation AB  Omslagsfoto: Niklas Björling  Tryck: Stillback

INNEHÅLL  |  NR 3, SEPTEMBER 2021

 tema Våga nytt

4flYtt till HÅllBart liV
Denice Fallsdalen bytte storstadskarriär mot 

familjelugn i Nyköping

 12 nYa liVet  
i KolleKtiVtrafiKen
Så ska resenärerna lockas tillbaka 

efter pandemin

10 satsar pÅ Helt nY Karriär
Annette, 55, i Västerås sade upp sig – blir fotvårdsspecialist

8 nYa mälartÅg pÅ spÅren
Storsatsning på fler avgångar och nya ställen att köpa biljett

Här finns distansJoBBen 
Kommunerna i Mälardalen med störst andel yrken som kan 

utföras hemma

7

11

 14 därför längtar  
Vi till Hösten
Tre Mälardalsresenärer tycker till

6 4

3INNEHÅLL

UniKt pÅ tÅgVäggarna
Nu pryds fler Mälartåg med vackra Mälardalsbilder

11

6HYBridarBete – det nYa normala?
Distansjobb halva arbetstiden på Scania i höst

Tips till Movingotidningen 
Mejla: katarina.myrberg 

@malardalstrafik.se

FO
TO

: N
IK

LA
S

 B
JÖ

R
LI

N
G

FO
TO

: U
LF

 B
ER

G
LU

N
D

FO
TO

: P
ET

ER
 H

O
LG

ER
S

S
O

N



4

Denice Fallsdalen tog familjen 
och lämnade storstaden för små-
stadslivet i Nyköping. Flytten var 
ett av flera modiga steg för att 
hitta en hållbar livsstil – för själen, 
plånboken och klimatet. Och tåget 
till Stockholm är en viktig pussel-
bit i det nya livet.
Text: Katarina Myrberg  |  Foto: Niklas Björling



När Denice för första gången svängde förbi de öppna fäl-
ten, den röda småskolan med vita knutar och kom fram till 
40-talsvillan med lummig trädgård och rabatter – då visste 
hon att de hittat rätt. I mars 2020 gick flyttlasset med maken 
Johan och de två barnen, 8 och 4 år, från trerummaren i 
Minneberg nära Stockholms innerstad till villan i Nyköpings 
utkant.

– Jag som knappt hade en blomma i fönstret i lägenheten 
har gått bananas på odling. Jag har stoppat ner lite frön här 
och där, och det har kommit jättefina tomater, gurkor, chili 
och blommor. Det är rena terapin för mig att kånka på vatten-
kannor och knipsa blad på plantorna när jag tar paus från mitt 
pluggande, säger hon.

Under pandemin har flyttströmmen ökat från  Stockholm 
till förmån för förortskommuner och mindre städer på arbets-
pendlingsavstånd till storstaden där jobben finns. Men för 
Denice var flytten bara ett led i en lång resa som pågått i 
sex, sju år för att hitta en hållbar tillvaro och må bra. Hon 
 beskriver sig som en tidigare prestationsprinsessa, med 
höga krav och ambitioner. Men ett ansvarsfullt jobb i bank-
världen i kombination med intensivt småbarnsliv ledde till två 
sjukskrivningar för utmattning. Redan första gången väcktes 
många funderingar. Prioriterade hon och familjen verkligen 
det som viktigt för dem? Var karriär, ständig stress för att 
hinna med dagishämtningar, hem, vänner och vara uppdaterad 
på de senaste trenderna det som gjorde henne lycklig? 

Ett tufft beslut blev att kliva av karriärstegen, byta tjänst på 
jobbet från bankrådgivare till löneadministratör och gå ner i 
arbetstid. Men det blev många andra förändringar, stora som 
små.

–Det allra första jag gjorde var att rensa ut en massa pry-
lar hemma som kändes som energitjuvar, och upptäckte hur 
lite vi faktiskt använt dem. Det blev mitt första steg mot en 
hållbar konsumtion och livsstil. Jag insåg att jag inte behövde 
vara med på varenda AW på jobbet och vi drog ner på aktivi-
tetsschemat med barnen på helgerna. Och det går faktiskt 
att leva utan att kolla nyhetsnotiser i mobilen hela tiden…

Hur har vänner och kolleger reagerat på dina livsval?
– Många har frågat, men inte ifrågasatt, för de ser ju att 

jag mår bättre av mina val. Men visst har jag våndats och det är 
inte lätt att hitta en hållbar balans i vårt stressiga samhälle. 

På bloggen och Instagramkontot Plånbokssmart skriver 
hon om familjens försök till ekonomisk smart livsstil där 
pengarna läggs på det som får dem att må bra, men som 
minskar kostnader och utgifter på andra områden och ger så 
lite klimatavtryck som möjligt. 

–Jag vill prioritera att ha gott om tid för att umgås med 
familj och vänner, upplevelser och odling, inte att shoppa och 
göra långresor med flyg.

Ändå var Denice länge motsträvig till makens förslag att 
flytta till en mindre stad. Men till sist kände även hon att det 
var dags att bryta upp bopålarna. Nyköping var ett självklart 
val, med Johans släkt i närheten och avgörande var även bra 
förbindelsermed Mälartåg till och från Stockholm för Johans 
jobb. Denice däremot pluggar till sjuksköterska på hemmap-
lan i Nyköping. 
Husköpet blev dessutom plånbokssmart. 

– Som stockholmare tycker man allt är jättebilligt. Vi fick 
mer för vår trerummare i Minneberg än vad vårt hus i Nyköping 
kostade, konstaterar hon. 

Det första året i nya hemstaden har väldigt mycket tid 
tillbringats i huset och trädgården.

– Men i höst hoppas vi verkligen lära känna Nyköping och 
människorna här på allvar.

Denices nya hållbara liv 
för själ, klimat och plånbok

5VÅGA NYTT

Denice skriver om 
flytten till huset 
i Nyköping och 
sökandet efter 
en hållbar livsstil 
på sin blogg och 
Instagramkonto   
@planbokssmart.se. 

Fler tips  
hittar du på  
@planboks   

smart.se

Denices plånbokssmarta  
tips för en hållbar livsstil
• Börja enkelt (konsumera mindre och second hand, 
släng inte mat, åk mindre bil), lär dig mer längs 
vägen och gör fler förändringar ju mer du lär dig.
• Skaffa kunskap. Det är jätteviktigt att förstå vad 
klimat krisen innebär, först då kan vi påverka och göra verkliga 
förändringar. Det finns många bra bloggar, poddar, dokumentärer 
och böcker att ta del av.
• Se över var du har dina sparpengar och pension placerade och 
flytta dem till hållbara och fossilfria alternativ.

Pumpan ska förhoppningsvis bli familjens halloween-pumpa i höst.



VÅGA NYTT

– Vi tror på ett flexibelt arbetssätt – och det är efter
längtat av många medarbetare. Det nya upplägget 
förväntas träda i kraft i slutet på september i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Åsa 
Göthlin, Digital Officer och projektledare för Future 
Workplace inom Scanias People and Cultureorgani
sation, som HRfunktionen nyligen bytt namn till. 

När pandemin slog till tvingades Scania, med 
huvudkontor och lastbilstillverkning i Södertälje, att 
ställa om från en dag till en annan. De cirka 10 000 
medarbetarna i Södertälje med arbetsuppgifter som 
gick att utföra på distans fick börja jobba hemifrån. 
Det var en väldigt stor omställning för företaget med 
en tidigare ganska traditionell arbetskultur. Arbetet 
utförs på kontoret, om du inte har ett speciellt skäl till 
att jobba hemifrån.

– Processen att göra Scania till en digital och mer 
flexibel arbetsplats skulle nog i normala fall ta många 
år, nu gick det på ett år! konstaterar hon.

Mer produktiva hemma

Det har visat sig att fler arbetsuppgifter än man trott 
går att utföra hemifrån. Utmaningarna har varit att få 
medarbetarna att känna sig trygga att arbeta i digitala 
verktyg samt att hålla ihop teamen. Många medar
betare har upplevt att de är mer produktiva och blir 
mindre störda när de jobbar  hemma. Samtidigt är det 

mänskliga mötet med kolleger och arbetsgrupper 
viktigt, inte minst för kreativitet och innova

tion. Den nya 50/50inriktningen ska ge det 
bästa av båda världarna. Exakt hur arbetsti
den fördelas mellan ”på plats” och distansar
bete dele geras till varje team. Hybridarbete 

innebär också nya sätt att arbeta och leda. Åsa 
Göthlin ger några exempel:

– När du har hybridmöten med både personer 
i mötesrummet och på länk behöver du spelregler 
så alla känner sig delaktiga. Vi behöver också se över 
lokalytorna. Färre stora konferensrum, fler rum för 
digitala möten, samarbetsytor och ytor för koncentra
tionsarbeten. Och när du kommer in till jobbet vill 
du kunna ha kontakt med andra kolleger på plats, inte 
sitta ensam i ett hav av tomma platser. 

Fokus på ledarskap

Scania lägger också fokus på att chefer lär sig leda 
medarbetare på distans, men även att medarbetarna 
kan leda sig själva när de jobbar hemma, självledarskap. 
Det nya flexibla arbetssättet blir en viktig del att vara 
en modern, attraktiv arbetsgivare som lockar till sig 
både nya talanger och erfaren arbetskraft. Scania har 
redan i dag många medarbetare som arbetspendlar från 
exempelvis Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna och 
Stockholmsområdet.

– Genom att kunna jobba hemifrån ett par dagar i 
veckan hoppas vi kan locka ännu fler från Stockholm, 
som tycker det är långt att pendla till Södertälje varje 
dag, säger Åsa Göthlin.

Vad blir det nya normala i arbetslivet i höst? Scania 
i Söder tälje har gjort sitt vägval: hybridarbete 50/50 
– möjlig het till halva arbetstiden på jobbet, halva på 
distans. Det ska göra koncernen ännu mer attraktiv 
som arbetsgivare, men innebär också nytänk i allt 
från lokaler till ledarskap.

Tillbaka till jobbet – 
men inte varje dag

Text: Katarina Myrberg  |  Foto: Peter Holgersson

”Pro cessen att 
göra Scania till 
en digital och 
mer flexibel ar-
betsplats skulle 
nog i normala 
fall ta många år, 
nu gick det på 
ett år!”

ÅSA GÖTHLIN, Scania.
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Halva arbetstiden 
på kontoret, halva på 

distans. Det blir det nya 
arbetssättet för många 

medarbetare på Scania i 
Södertälje, exempelvis på 

företagets Forskning och 
Utvecklingsorganisation 

(R&D).

I Stockholm har mer än hälften av 
dem som jobbar där yrken som kan 
utföras på distans, i övriga städer 
i Mälardalen är andelen betydligt 
lägre. Det visar en rapport från 
konsultföre taget WSP som kartlagt 
vilka yrken som har möjlighet att 
utföras på distans och var i Sverige 
de finns. 

Deras analys visar att ytterförorter och 

mindre städer och kommuner i hyfsad närhet 

till en större stad kan få ett uppsving när fler 

fortsätter distansjobba även efter pandemin.
– Ökat distansarbete ger möjligheter till 

kommuner som till exempel Strängnäs och 
Trosa – givet att man har bra pendlingsmöjlig-
heter till städerna där jobben finns. Om man 
kan jobba hemifrån en-tre dagar per vecka 
och inte behöver arbetspendla varje dag visar 

studier att fler kan tänka sig att flytta, för att 
få lägre boendekostnader och ökad upplevd 
livskvalitet. Det kan bli fler som  arbetspendlar, 
men kanske inte varje dag, säger Fredrik 
Bergström, analyschef på WSP.

Hur ser ett sådant uppsving ut?
– Efter att vi bildat familj och fått barn 

flyttar vi inte så ofta fram till att vi blir pensio-
närer, Så lyckas kommunen  attrahera barn-
familjer får det en långsiktig positiv effekt för 
en kommun; bättre ekonomi, fler butiker och 
restauranger.

Vad händer med städerna med hög andel 

distansjobb?
– Många företag kommer att minska sina 

lokalytor och färre arbetstagare kommer dit 
för att de jobbar mer hemifrån. Dessa platser 
behöver bli attraktiva för besök av andra an-
ledningar. Så dessa kommuner måste se nya 
möjligheter och tänka nytt!

Läs hela rapporten på wsp.se

Här finns distansjobben Kommun Andel distansarbete

Solna 56%

Stockholm 52%

Linköping 34%

Uppsala 32%

Västerås 29%

Örebro 28%

Södertälje 27%

Norrköping 26%

Arboga 23%

Eskilstuna 23%

Nyköping 22%

Strängnäs 19%

Trosa 18%

Sala 17%

Katrineholm 16%

Andelen distansarbete i 15 kommuner i Mälardalen. 
Källa: WSP
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Fler Mälartåg på spåret i vinter
Det händer mycket nytt på 
de fyra Mälartågslinjerna i 
 decem ber. Fler nya Mälartåg på 
spåren, nya avgångar, ett nytt 
tågbolag som kör våra tåg –  
och en ny sajt och app.
Text: Katarina Myrberg

Förberedelserna pågår för fullt inför nästa steg i 
storsatsningen på regionaltågstrafiken i Mälar dalen. 
Tolv nya tåg ska rulla ut på spåren, totalt blir det 
45 Mälartåg av dubbeldäckarmodell plus sex andra 
regionaltåg, som ska köra på de fyra linjerna. Det 
betyder många nya avgångar på flera linjer från den 
12 december när tidtabellen för 2022 träder i kraft. 

Den största enskilda satsningen är många nya 
avgångar med Mälartåg på sträckan Stockholm – 
Uppsala. Ett tåg i timmen kommer att gå hela vägen 
från Arboga (och många av dem börjar redan i Öre

bro) via Eskilstuna och Stockholm till Arlanda och 
Uppsala – och lika många åt andra hållet. Det blir 
även nya avgångar i rusningstid StockholmUppsala 
via Märsta. 

– De som reser mellan Mälardalens västra delar 
och Arlanda och Uppsala slipper att byta tåg i Stock
holm. Pendlarna mellan Uppsala och Stockholm 
kommer nu att ofta kunna välja Mälartåg med alla 
dess bekvämligheter, som wifi och möjligheten att ta 
cykeln ombord. Vi hoppas att våra satsningar bidrar 
till att fler väljer att resa och pendla hållbart inom 
Mälardalen, när resandet börjar återhämta sig efter 
pandemin, säger vd Helena Ekroth på Mälardalstrafik, 
det regionalägda bolaget som står bakom Mälartåg.

Fler avgångar 

Det blir fler avgångar Eskilstuna–Stockholm (se fakta
ruta till vänster). På sträckan Eskilstuna–Västerås blir 
det avgångar varje halvtimme på vardagar och fler 
avgångar även på helger, vilket ska locka fler att välja 
tåget.

NYA AVGÅNGAR  
MED MÄLARTÅG 
Från den 12 december: 
• Uppsala–Stockholm får 23 
avgångar med Mälartåg i var-
dera riktning vardagar jämfört 
med 2 i dag. Precis som tidigare 
kör även SJ regionaltåg på 
sträckan.

• Fler avgångar Örebro- Arboga-
Eskilstuna-Stockholm-Arlanda-
Uppsala (se artikel intill).

• Eskilstuna–Västerås får 
avgångar varje halvtimme på 
vardagar och avgångar varje 
timme under stora delar av 
dagen på helger.

• Fler avgångar Västerås–Sala 
vardagar och helger. 

• Två nya Region Express- 
avgångar (Örebro)–Eskilstuna–
Stockholm på vardagar vardera 
riktningen. 

•Fler avgångar  Eskilstuna–
Stockholm som utökar 
30-minuters trafiken  vardagar, 
inklusive två nya Region 
Express  avgångar i vardera 
riktning. Timmestrafik hela 
kvällen vardagar från Stockholm 
fram till 22.55. Fler avgångar på 
helger.

• 30 minuters-trafiken 
 Nyköping–Stockholm utökas 
vardagar. Det blir även fler 
avgångar på helger.

• Vingåker–Katrineholm–Stock-
holm får fler avgångar framför 
allt på helger. Vardags morgnar 
tillkommer en ny avgång hela 
 vägen Hallsberg-Stockholm 
och från Stockholm på efter-
middagen.

2016
Nya tidtabeller med fler 
avgångar införs.

2017
Movingo periodbiljett  
lanseras – och blir snabbt 
uppskattad av pendlarna.

2018 
Den nya depån för underhåll 
av Mälartåg står klar.

RESAN IN I FRAMTIDENS MÄLARDALEN
2019
Premiär för nya Mälartåg i mitten på december. Många 
nya avgångar Örebro-Eskils tuna-Stockholm och Region 
Express införs på  sträckan. Sommaren 2021 rullar 
33 nya dubbel däckartåg på fyra Mälartågslinjer.
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2020
Fler avgångar på Norrkö-
ping- Nyköping-Stockholm 
och (Sala)- Västerås-
Eskilstuna-Katrineholm-
Norrköping.

2021–22
Ytterligare 12 nya Mälartåg levereras och 
sätts i trafik inför satsningen på många 
nya avgångar från den 12 december. 
I samband med det börjar tågen köras 
av MTR, försäljning på mälartåg.se och 
Mälartåg Kundservice öppnas upp.

2022 
Upptågets trafik och tåg kommer 
att bli en del av Mälartåg, och 
tågen körs av MTR från juni 2022. 
Totalt kommer fem Mälartågslinjer 
att  köras av 62 tåg: 53 nya Mälar-
tåg och 9 andra regionaltåg.

2023 
Utvecklingen 
av regional-
tågstrafiken 
fortsätter.

På sträckan VästeråsSala blir det också många nya av
gångar som ger halvtimmestrafik under morgon, lunchtid 
och eftermiddag. Även på helger blir det avgångar varje 
timme under stora delar av dagen i stället för som i dag 
varannan timme. I Ransta kommer dock tågen mellan 
Västerås och Sala att stanna en gång i timmen även under 
halvtimmestrafiken, eftersom stationen bara har plattform 
vid ett av spåren för på och avstigande resenärer.

Ny app och sajt 

Från den 12 december tar MTR över ansvaret att köra 
Mälartåg. Samtidigt tar Mälardalstrafik ett större ansvar 
för Mälartågs försäljning och kundservice. Resenärerna 
kommer att kunna köpa resan med Mälartåg på mälartåg.
se eller i appen Mälartåg, som enligt nuvarande plan lan
seras i slutet på november. Mälartågs nya kundservice, som 
redan i dag ansvarar för Movingo kundservice, orga niseras 
i Eskilstuna. Biljett kommer även att kunna köpas där du 
köper dina tågresor i dag (se Frågor & svar intill). 

Läs mer i nästa nummer om allt nytt om 
Mälartåg och Movingo periodbiljett. 

• Var kommer jag kunna köpa 

en enkelbiljett för Mälartåg 

framöver?

För resa med Mälartåg 

under perioden fram till den 

11  december köper du biljetter 

där du köper dem i dag. Resor 

från den 12 december kommer 

du framöver även att kunna köpa 

på Mälartågs nya sajt och app. 

• Kommer biljettpriserna på 

Mälartåg att ändras?

Det blir fasta priser för 

enkel biljett på Mälartågs fyra 

linjer. Priset sätts utifrån hur 

lång din resa är och är det 

samma oavsett om du köper 

en månad eller en timme före 

avresa. Det kan göra att du ser 

en skillnad i priser.

• När kan jag köpa biljett till 

Mälartåg för resa från den 

12 december, till exempel min 

julresa?

Från den 14 oktober kan du 

köpa din resa med avresedatum 

från 12 december där du köper 

dina biljetter i dag. 

• Vad händer med mina SJ 

Prio-poäng?

Du kan inte tjäna in och resa 

med SJ Prio-poäng på Mälartågs 

fyra linjer från den 12 december 

2021. Kontakta SJ om du har 

fler frågor.

• Vem ska jag kontakta fram-

över om jag har problem eller 

frågor om mina biljetter?

För frågor om din biljett med 

Mälartåg vänder du dig till ditt 

köpställe. Har du däremot frågor 

om din Mälartågsresa med avre-

sedatum efter den 12 december, 

till exempel tillgänglighet, hitte-

gods och synpunkter, vänder du 

dig till Mälartåg Kundservice.

• Blir det fler förändringar för 

resor med Mälartåg från den 

12 december? 

Ja, du kommer att kunna 

läsa mer om dem i våra nya 

resevillkor på malartag.se från 

den 14 oktober.

• När blir Upptåget en del av 

Mälartåg?

Från den 12 juni 2022 blir 

Upptågets trafik och tåg en 

integrerad del av Mälartåg. 

Vi kommer att 

berätta mer 

om detta 

under 

våren 

2022.

Fler frågor & svar  
hittar du på  

malartag.se 
i början på oktober.

Frågor & svar 
om köp och biljetter

Gäller från den 12 december



Regnmolnen hopar sig över Vasastan i Stockholm 
när Annette Sjöqvist kommer runt hörnet från 
Axelsons, skönhets- och friskvårdsskolan där hon 
utbildar sig till medicinsk fotvårdsspecialist. Hit tar 
hon tåget från hemmet i Västerås med sin Movingo 
periodbiljett tre dagar i veckan för att göra praktik.

– Det är så roligt att möta kunderna på våra elev-
behandlingar. Jag är social och tycker om att prata 
med dem, samtidigt måste jag koncentrera mig på 
själva behandlingen. 

55-åriga Annette har ett långt arbetsliv bakom 
sig. Hon körde taxi och buss i Sala och Västerås i 
många år. Efter en transportledarutbildning år 2000 
har hon jobbat med planering av samhällsbetalda 
resor inom Västmanland, nu senast som sektions-
ledare på Kollektivtrafikförvaltningen på Region 
Västmanland. Men förra hösten mitt under brinnande 
pandemi bestämde hon sig. 

– Jag älskar mitt jobb, men kände mig ändå 
färdig med det. Min syster Camilla, som utbildade sig 
till fotvårdsspecialist för sju år sedan, tjatade att vi 
borde driva hennes salong i Sala ihop. Så när jag kom 
in på Axelsons i Stockholm sade jag upp mig från 
jobbet.

Det något drastiska beslutet att inte bara begära 
tjänstledigt för studier var ett medvetet val, men 
många i bekantskapskretsen reagerade. Hur vågade 
hon ge upp tryggheten i ett fast jobb? Annette 
skrattar.

– Jag är lite sån. Gör jag något gör jag det hel-
hjärtat. Och maken stöttade mig: ”Kör på”, sa han.

När hon är färdigutbildad i november ska hon gå 
in som delägare i fotvårdssalongen i Sala. Men just 
nu är det fullt fokus på utbildningen. Den teoretiska 
delen, där de bland annat läser hygien och anatomi, 
sker digitalt på distans. Hon pluggar på tåget och på 
kvällarna efter familjebestyren.

Vad är tuffast med att börja studera i mogen ålder?
– Jag hade ju tappat studietekniken, det var 20 

år sedan jag satt på skolbänken. Men min 15-åriga 
dotter har varit min studiecoach, och nu rullar det på 
bättre. Det är så himla kul och jag är så glad att jag 
vågade ta steget.

VÅGA NYTT

Efter 34 år med jobb inom buss 
och färdtjänst gjorde Annette 
Sjöqvist i Västerås en tvärgir i 
arbetslivet. Hon sade upp sig och 
utbildar sig till fotvårdsspecialist.

– Man måste våga nytt och jag 
ångrar inte mitt val en minut.
Text: Katarina Myrberg  |  Foto: Niklas Björling

10

Annette satsar 
på helt ny karriär

Annette Sjöqvist, 55, från 
Västerås pendlar med tåg 
och Movingobiljett tre dagar 
i veckan till fotvårdsutbild-
ningen i Stockholm.



Bildkonceptet ”En del av Mälardalen” ska 
spegla en verklig bild av Mälardalen och för
höja upplevelsen av resan – på väggarna intill 
förarhytten och vid ett besök på toaletterna. 

Varje tåg har sitt unika och sammanhållna 
tema, där alla bilder knyter an till någon av 
orterna där Mälartåg stannar. 15 Mälartåg 
har redan dekorerade väggar och i höst är det 
dags för ytterligare 16 att få utsmyckningen. 

Oväntad överraskning

Bilderna är tagna exklusivt för Mälartåg av 
fotografen Ulf Berglund. Att hitta rätt motiv 
i jakten på de bästa bilderna kräver research 
och tålamod – och kan ge oväntade över
raskningar.

– När jag var i Flen för att ta bilder åkte 
jag mot Stenhammars slott för det ska vara 
fina omgivningar där. På en liten krokig 
skogsväg höll jag på att köra på en hund som 
dök upp framför bilen. Sen såg jag kungen 
bakom hunden, sedan drottningen och Säpo! 
Allt gick bra och jag fick ett roligt minne, 
säger Ulf. 

Utmanande väder

Den största utmaningen har varit vädret.
– När jag skulle plåta Kvicksundsbron 

förra hösten regnade det i en månad, inte en 
solig dag. Så när det såg ut att bli en lucka i 
molnen enligt väderprognosen var det bara 
att kasta sig i bilen från Stockholm. 

Hemligheten bakom de vackra tågväggarna

De nya bilderna i konceptet ”En del av Mälardalen” är tagna i: 
Flemingsberg, Ransta, Eskilstuna, Kolbäck, Kvicksund, Nyköping, Sala, Vingåker, 
Flen, Gnesta,  Södertälje, Hälleforsnäs, Nyköping/Stendörren, Vagn härad, Stockholm.

”När det såg ut att bli 
en lucka i molnen enligt 
väder prognosen var det 
bara att kasta sig i bilen 
från Stockholm.”

ULF BERGLUND, fotograf.
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Du har väl inte missat de vackra 
bilderna från Mälardalen som 
pryder väggar på många Mälar-
tåg? I höst får ännu fler tåg 
denna  unika utsmyckning.
Text: Katarina Myrberg

Kolmårdens djurpark pryder en av väggarna mot förarhytten på Mälartåg.
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Kvicksund. Vagnhärad.

Flemingsberg.
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”Fördel att resa senare 
på morgonen”
HELENA KLANGE 
presschef UL:

– Vi vill få våra kunder 
att resa utanför 
peak tid, för att de 
på så sätt hjälper sig 
själva och andra att minska 
trängseln. Om de får hjälp att förstå fördelen 
med att resa senare på morgonen tror vi att 
det samtidigt bidrar till att de som kanske 
tvekat att börja resa kollektivt igen vågar 
göra det. Vi har redan i dag biljetter för olika 
behov, men det är upp till oss att berätta 
att till  exempel en lågtrafikbiljett är mycket 
billigare. 

VL

”Nya produkter  
underlättar resandet”
MARIE CHRISTENSSON  
verksamhetsutvecklare 
VL:

– I höst kommer vi att 
fokusera på att både 
tåg och buss är möjlig-
görare för det som man 
har saknat under pande-
min – allt ifrån att hälsa på 
släkten till att gå på restaurang. Med flera 
nya produkter och tjänster, som underlättar 
resandet, hoppas vi locka tillbaka rese-
närerna. Vi lanserar bland annat nya enklare 
Mina Sidor och ett nytt real tidssystem för 
trafikinformation. Dess utom blir det fler 
Mälartågsavgångar i regionen i december. 

”Anpassar till 
ny vardag ”
JARL KLANG 
försäljnings- och 
marknadsansvarig 
Sörmlandstrafiken: 

– Kollektivtrafiken kommer 
även i framtiden att spela en nyckel-
roll i samhällets infrastruktur och för att klara 
våra klimatmål. Därför kommer vi göra allt för 
att upprätthålla full trafik i hela Sörmland för 
att ge folk bra förutsättningar att börja resa 
med oss igen. Vi anpassar till resenärernas 
nya vardag efter pandemin, med produkter 
och betalsätt som underlättar ett mer flexi-
belt resande. Tidigt nästa år ska exempelvis 
alla våra biljetter kunna köpas i mobilen och 
vi tittar på en funktion i appen som visar 
beläggningsgrad på bussarna i realtid. 

Mälardals trafik

”Fler pendlar färre  
dagar i veckan”
ANNA NYBERG  
analytiker Mälardals-
trafik:

– Ett förändrat 
vardagsresande kan 
 komma att innebära 
fler resenärer på Mälar-
tåg. Trenden att många 
flyttar till en mindre stad i Mälardalen sam-
tidigt som man behåller jobbet i Stockholm 
innebär att fler kommer att pendla. Många har 
möjlighet att arbeta hemifrån och behöver 
endast pendla några dagar i veckan, vilket kan 
göra det lättare att välja tåget.

Vad händer med trenden att välja tåget för 

klimatets skull? 
– Den fortsätter sannolikt både för arbets-

resor och fritidsresor. Många som kan arbeta 
hemifrån har fortsatt att pendla med Mälartåg 
under pandemin och våra kund undersökningar 
visar på att nästan alla känner sig trygga. Det 
bådar gott för framtiden! 

Östgötatrafiken

”Blippa med 
pristak”
LINA THURFJELL 
affärs utvecklare 
Östgöta trafiken:

– Fler kommer sannolikt fortsätta jobba hemma, 
åtminstone delar av veckan – och en del flexi-
belt under dagen: halva dagen på kontoret och 
halva hemma. Det är bra för minskad trängsel, 

Så blir det nya livet 
i kollektivtrafiken
Alla som jobbar med kollektivtrafiken längtar efter att 
få välkomna resenärerna tillbaka när pandemin går in i 
annat läge. Men vad blir nytt och annorlunda – eller som 
vanligt? Vi lät företrädare för kollektivtrafiken i Stock-
holm-Mälardalen dela med sig av sina tankar och planer. 

SörmlandstrafikenUL
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men kan bli en utmaning utifrån hur vi tradi-
tionellt planerar trafiken. Ambitionen i höst 
är att vidareutveckla vår Blippafunktion – där 
du bara håller upp ditt betalkort mot läsaren 
ombord – med ett pristak. Enklare än så blir 
inte pendling i våra städer. Vi ska också lan-
sera en tjänst i vår app som visar prognos på 
beläggningsgraden ombord.

SL

”Chatt för 
tryggare 
resor”
THOMAS HANSEN 
marknadschef SL:

– Mer hemmajobb innebär förändrade 
resmönster. Rusningstiden har blivit jämnare 
och längre, det kan minska känslan av att det 

är trångt framåt. Allt fler upptäcker att 
det går att köpa biljett direkt med betal-
kortet utan att gå till en biljettautomat. 
Det är extra smidigt om man inte reser 
varje dag. I höst kommer vi börja ta många 
människor till allt det de saknat under 
månader av begränsningar. Längtan till 
konserten, matchen, dejten eller midda-
gen kommer få fler att vilja åka kollektivt. 

Vad är nytt i höst? 
– Kollektivtrafiken var, och är, en 

väldigt trygg och säker plats. Precis som 
undersökningar visar vill en majoritet 
resa kollektivt igen. Vi har utvecklat en 
trygghetschatt som gör det möjligt att 
kontakta oss utan att dra blickar till sig, 
om man själv eller någon annan är i en 
otrygg situation i trafiken.

”Ny typ av period biljett”
SANDRA LEE 
marknads chef Läns trafiken 
i  Örebro län:

– Kollektivtrafiken är fort-
farande lika viktig som innan 
pandemin för att vi ska få 
en attraktiv och hållbar region 
med bra tillgänglighet till arbete, 
studier, vård, service och fritidsaktiviteter. När 
pandemins restriktioner tas bort kommer vi 
jobba för att resenärerna ska komma tillbaka 
till oss och att fler ska börja resa med oss. På 
biljettsidan planerar vi att lansera en ny typ av 
periodbiljett. Vi vill kunna erbjuda ett lönsamt 
och flexibelt alternativ för de som vill resa 
obegränsat under två, tre dagar i veckan.

Kollektivtrafiken är viktig för ett hållbart Stockholm-Mälardalen, där det lätt att resa till jobb, 
studier, vård, service och fritidsaktiviteter. Just nu pågår många aktiviteter i regionerna för att 
det ska kännas lockande och tryggt att åter resa kollektivt när pandemin går in i ett annat läge.
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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 

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 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

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.

Vi frågar treVi frågar tre
Vad ser du mest fram emot i höst?
Anna Ek, Stockholm, 
på väg hem från 
Eskilstuna: 
– Jag hoppas på 
ett mer normalt 
liv efter pandemin, 
där vi kan umgås med 
familj, vänner och bekanta. Jag jobbar som 
vårdutvecklare på Folktandvården i Region 
Sörmland och jag har rest med Mälartåg och 
cykel till våra tandvårdskliniker i länet även 
under pandemin, men i mindre utsträckning. 
Så i höst ser jag fram emot att besöka alla 
kliniker och diskutera framtidens tandvård.

Frank Mwine, Eskilstuna, på 
väg hem från Stockholm:

– Jag flyttade med mina 
pojkar från Stockholm 
till Eskilstuna för ett 
år sedan. De håller på 

med simning och fotboll 
och jag hoppas det blir lite 

lugnare på fritiden i höst när 
fotbollssäsongen går mot sitt slut.

Pia O´Rourke, Stockholm, på Stockholm 
Central:
– Att flytta till Malmö. Vi har bytt vår hyres-
tvåa på Östermalm mot en penthouse-lägen-
het i Malmö. Den är på 48 kvadratmeter och 
har terrass på 120 kvadratmeter med utsikt 
över havet och Turning Torso. Och självklart 
längtar jag efter att träffa gamla vänner.

Buss ersätter tåg 
Bålsta – Sundbyberg  
/Stockholm
Trafikverket fortsätter att bygga 
ut järnvägen mellan Barkarby och 
Sundbyberg under Alla helgons 
helg, 5–7 november. 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 denna period. 
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.

Tågen som kör mellan Stockholm och Väster-
ås ersätts med buss på del av sträckan.

FO
TO

: N
IK

LA
S

 B
JÖ

R
LI

N
G

FO
TO

: S
TE

FA
N

 N
IL

S
S

O
N



15FÖRSTRÖELSE

OLLON-
BÄRARE
RYKER

GÅR DET 
INTE 

FORT VID

PRATA 
VIRRIGT
RÖSTAT 

FÖR
PREKÄRT 

LÄGE
NÄRA 
UNGE

PENDLA 
BETÄNK-

LIGT
VÄNLIG

SPRIDA 
SMÅTT

GER HÖG 
HÄCK

MÄLDE

DEN 
SOM SÅ 
GÖR SÅ 

FAR

HÖRS 
UNI-

SONT

FÅR MAN 
FÖR SIG 
I BUFFÉ

HYLLAR
BLI-

VANDE 
STJÄRNA

SOS PÅ 
SJÖN
STYR-
MEDEL

TILL-
TALADE

ÄR ARMS 
BACKE

PILOT-
KRAFT

PLUGGA 
IN

KORS-
NING

HAR 
SINA 
VRÅR

GÖRA 
STÖRRE

SOLO-
STYCKE

FÖRE 
HÄCKEN

BLIR 
OFTA 

BAKFULL
LILLE-
GATA

EN HAL 
EN

ÄR 
ÖVERSTA 
GUBBEN

SÅGS 
KULLE 

PÅ 
RULLE

LÅNAR UT
ÄR MAN 
UPP TILL 
TJUGO

I  
RYGGEN?

PLAGG 
MED SLAG

IOWA
DE 

HAR JU 
NÅGOT

RE-
FORM-
VÄNLIG

GENE-
RERATS

FRAG-
MENT

FRI SOM 
FÅGELN

GJORDE 
MAN 

BAKOM 
MAN

BRUKAR 
SE VILT 

OM-
KRING 

SIGDATUM 
MED RÖD 

TRÅD
MILJÖ

HÖRS 
FORS

FLITIG 
FISK

SIM-
MAR-
MÅL

SADE 
SIG EJ 

KRISTINA
TAR MAN 
PÅ GYM FINGER-

VISNING

HAR 
SJÖMAN

TILL
VÄNSTER

ÄN MER
UPPÅT 

MEDIAKRYSS
2021

Movingokrysset

Sudoku
1 9 5 7 6

1 7 3

7 8 4 3 5 1

1 9

8 5 3 2

5 1 9 7 3

2 3 6 5 4 9

7 5

7 3 2 1

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 3 2021

7 3

6 1 8 5

9 8

7 2 9 6

8 5

7 1 4

2 6

5 9 3 2

6 4

3 1 9 2 8 5 7 6 4

4 5 2 1 7 6 3 8 9

7 6 8 9 4 3 5 2 1

6 3 4 7 1 9 8 5 2

8 9 7 5 3 2 1 4 6

5 2 1 4 6 8 9 7 3

2 8 3 6 5 1 4 9 7

1 4 6 8 9 7 2 3 5

9 7 5 3 2 4 6 1 8

1 5 8 9 4 2 7 6 3

2 4 7 6 1 3 9 8 5

3 6 9 8 7 5 1 4 2

7 2 4 5 9 8 3 1 6

8 1 5 4 3 6 2 7 9

9 3 6 7 2 1 4 5 8

4 8 2 1 5 9 6 3 7

5 9 1 3 6 7 8 2 4

6 7 3 2 8 4 5 9 1

1 9 5 7 6

1 7 3

7 8 4 3 5 1

1 9

8 5 3 2

5 1 9 7 3

2 3 6 5 4 9

7 5

7 3 2 1

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 3 2021

7 3

6 1 8 5

9 8

7 2 9 6

8 5

7 1 4

2 6

5 9 3 2

6 4

3 1 9 2 8 5 7 6 4

4 5 2 1 7 6 3 8 9

7 6 8 9 4 3 5 2 1

6 3 4 7 1 9 8 5 2

8 9 7 5 3 2 1 4 6

5 2 1 4 6 8 9 7 3

2 8 3 6 5 1 4 9 7

1 4 6 8 9 7 2 3 5

9 7 5 3 2 4 6 1 8

1 5 8 9 4 2 7 6 3

2 4 7 6 1 3 9 8 5

3 6 9 8 7 5 1 4 2

7 2 4 5 9 8 3 1 6

8 1 5 4 3 6 2 7 9

9 3 6 7 2 1 4 5 8

4 8 2 1 5 9 6 3 7

5 9 1 3 6 7 8 2 4

6 7 3 2 8 4 5 9 1

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
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Tid för avgång  
med Mälartåg.
Arbetsplats ingår.

Läs mer på malartag.se

Du kan resa på dessa fyra linjer:
Örebro – Eskilstuna – Stockholm  (– Uppsala)
Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
Norrköping – Nyköping – Stockholm
Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala 

De nya moderna dubbeldäckartågen har hög komfort,  
gott om sittplatser och wifi, vilket underlättar om du  
vill arbeta ombord.

Du reser med Movingo eller samma biljetter som på 
SJ Regional. Och du köper dem på ditt vanliga ställe.

Välkommen ombord!


