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ALLA NYA AVGÅNGAR
– kolla din favoritsträcka
SUPERPENDLARNA
som älskar Eskilstuna
MAXA VINTERN
7 utflykter i Mälardalen

Nu kör vi!
Allt om storsatsningen på Mälartåg

Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.

En resa med
nya mål!
» Du håller just i vår nya ombordtidning. Ja ny, för att vi har bytt
namn på den – till Res i Stockholm-Mälardalen – och att den
har fått ett designmässigt ansiktslyft. Men precis som tidigare är
det du vardagshjälte som reser
kollektivt till jobb, studier och
nära och kära på fritiden, som vi
vill inspirera och informera. Vi vill
skapa lust till upptäcktsfärder runt
om i Stockholm-Mälardalen och på
köpet ge dig viktig information om
ditt resande.
I detta premiärnummer berättar
vi allt om storsatsningen med
Mälartåg, men också hur du kan
resa med Movingo framöver. Det
blir ännu fler nya tåg och många
nya avgångar, nya biljetter och
priser, ny samordnad kundservice.
Dessutom tar MTR över ansvaret
att köra Mälartåg som vår nya
entreprenör.
Resan har bara börjat. Våra målsättningar om punktlig trafik och
nöjda resenärer är höga. Därför
fortsätter vi arbetet att utveckla
tjänsterna än mer. Allt för att göra
ditt Mälardalsliv ännu lite bättre.
Trevlig läsning! «

INNEHÅLL

Krönika

7 utflykter som maxar vintern
» Testa bastuvandring i Glotternskogen, långfärdskridskor
på Uppsalasjöar och skärgårdsmys på Sandhamn.

Premiär för nya avgångar

08

» Uppsala, Sala och Eskilstuna är några orter som får
utökad trafik i vinter. Kolla din favoritsträcka.

Eskilstunas superpendlare

10

» Familjen Berglund pluggar och jobbar i storstan,
men tar tåget hem varje kväll.

” Tågen knyter ihop Mälardalen”

14

» Därför är den historiska satsningen på regionaltågstrafiken så viktig.

Tillbaka på teatertiljorna

18

» Peter Gardiner i ”Sound of Music” på Stadsteatern
i Stockholm älskar att höra publikens jubel igen.
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18
för dig som reser ofta
Med Movingo periodbiljett pendlar
du enkelt med regionaltåg och lokaltrafik i hela Stockholm-Mälardalen.
Läs mer sid 16.

Student! Blippa betalkortet
och res med SL
» Nu kan du som är student – eller pensionär och
ungdom – få rabatt när du blippar ditt betalkort för
att köpa en enkelbiljett med SL. För att få rabatten
går du in på sl.se och anger vilket betalkort du ska
åka med. Det gör du en dag innan du börjar resa. Det
finns biljettläsare för betalkortet överallt i SL-trafiken
och en grön bock visar att du har köpt din biljett. Tänk
på att du som är student måste kunna visa upp att du
är berättigad att resa till rabatterat pris om det blir en
biljettkontroll. «

Mozart – ett liv
med musik och
passion
» ”Amadeus” är Peter Schaeffers
klassiska pjäs som skildrar den
laddade relationen mellan
kompositörerna Antonio Salieri
och Wolfgang Amadeus Mozart
– och som blev en oförglömlig
film i regi av Miloš Forman. På
Västerås stadsteater visas en
sprakande föreställning med
scenografi och kostym från ett
färgstarkt 1700-tal och musik som
framförs av Västerås Sinfonietta.
Läs mer och boka här:
vastmanlandsteater.se «

77%

av dem som reste med Mälartåg

före pandemin är tillbaka ombord.
Det visar siffror för oktober – och
vi hoppas på ännu fler resenärer i
vinter. Välkomna tillbaka!

Smått
& gott
Stilla fikasuget!
» Stormkök och vinterutflykter i det
fria, – okej – men ibland vill man
ju bara ha en gofika. På Taxinge
slottscafé utanför Mariefred kan du
frossa loss bland ca 65 sorters hembakat bröd även vintertid, fredag
– söndag kl 11-16. Läs mer på
taxingeslott.se. «

Ursinnig kärlek
i Uppsala
» På Uppsala stadsteater kan du
uppleva en av våra mest välkända
kärleksberättelser på nytt i Melody
Parkers ”En ursinnig kärlekshistoria”.
Föreställningen är en nydramatisering av den klassiska romanen
”Svindlande höjder” av Emily
Brontë. Premiär på Uppsala Stadsteater den 4 december.
Boka på uppsalastadsteater.se «

Magiskt i vintermörkret
» Ett magiskt ljusarrangemang lyser upp
i vintermörkret i Örebro när Stadsparken
förvandlas till en förtrollande ljuspark. Här
kan du besöka tio magiska världar med
ljus, färger och figurer – en förtrollande
visit där fantasin får fritt spelrum. Magic
Forest pågår under hela december och
är kostnadsfritt att besöka.
Läs mer här: visitorebro.se/evenemang/
the-magic-forest/ «
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Njut av vintern
– 7 härliga utflykter
Låt inte vintermörkret få dig att stanna hemma i soffan.
Ute väntar underbara vinterutflykter runt om i Stockholm-Mälardalen
– allt från långfärdsskridskoturer och bastuvandring till stadsvandring
i Västerås och ljusfestival i Norrköping.
» TEXT: KARIN WALLÉN «

Den som vill se stan från ett annat
perspektiv kan gå i stadsarkitekten Erik
Hahrs fotspår, medan den som föredrar
att göra en resa inåt väljer en digital
detox och skogsbad på Björnön i slutet
av januari. Mitt i naturen, på bussavstånd
från stan.

Norrköping
Light Festival

» För sjunde året i rad lyser Norrköping
Light Festival upp vintermörkret i Norrköpings innerstad. Under de mörka
vinterkvällarna i december och januari
skapas ett glittrande promenadstråk av
lysande konstverk. Fantasifulla bildspel
rör sig över husfasader och kaskader av
färg dansar över byggnader, gator och
vatten. Ett sätt att lysa upp tillvaron när vi
som mest behöver det. Norrköping Light
Festival 2021 pågår mellan 26 november
2021 och 31 januari 2022.

Hitta hit: Mälartåg, SJ eller Tåg i Bergs
lagen. Gångavstånd till vandringar i
centrum. Buss 2 går till Björnön.
Mer info: verdeverdetravel.com «

På hal is i Uppsala

Hitta hit: Mälartåg, SJ eller Östgöta
pendeln. Därifrån gångavstånd.
Mer info: visit.norrkoping.se «

» Varför inte kombinera promenader
och frisk luft med ny kunskap? Under
vintern anordnas ett antal stadsvandringar i Västerås, i regi av
Verde Verde Travel. Under
rubriken ”Västerås vackraste
vyer” kastas du först tillbaka
till medeltiden, för att sedan
färdas framåt via Gustav Vasas
1500-tal fram till industrihistoriens
1800- och 1900-tal.
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Stadsvandringar
i Västerås

Light Festival i Norrköping.

» När isarna lägger sig är det
äntligen dags att plocka fram
långfärdsskridskorna igen och uppleva
känslan av att sväva fram över det som
för bara några månader sedan var skvalpande vatten. Mälaren och Stockholms
skärgård kan bjuda på fina isar när förhållandena är de rätta. Men för att göra
det på ett säkert sätt krävs iskunskap.
Den som vill lära sig kan gå kurser via
exempelvis Friluftsfrämjandet, gå med
i lokala föreningar, eller anlita privata
aktörer. I Uppsala och Västerås finns till
exempel Aktivt Uteliv, som både arran
gerar kurser och hyr ut utrustning.
När isen är tjock nog och snön har fallit
brukar plogade banor finnas på flera ställen
i Stockholm-Mälardalen. I Uppsala hittar
du dem till exempel i Björklinge, Fjällnora
och Hammarskogs friluftsområden.
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Under vintern anordnas ett antal stadsvandringar
i Västerås.

FOTO: HENRIK TRYGG

Strax utanför Kungsängen arrangeras islandshästritter året runt.

Mälaren och Stockholms skärgård kan bjuda på fina isar när förhållandena är de rätta.

Hitta hit: Mälartåg, SJ, Upptåget eller SL
pendeltåg. Buss 809 till Fjällnora, buss
108 till Hammarskog och buss 821 till
Björklinge.
Mer info: aktivtuteliv.nu, krogrannet.nu/
langfardsskridskor-uppsala,
friluftsframjandet.se «

Tölta i Kungsängen

» Drömmer du om att tölta över frost
nupen mark på en vinterpälsad islänning? Tre mil norr om Stockholm, strax

utanför Kungsängen, ligger Örnäs gård.
Här arrangeras islandshästritter året runt,
i naturreservatet som omger gården.
Under två timmar är det du och din häst,
som paras ihop med dig efter erfarenhet och önskemål. Upplägget på ritten
anpassas alltid efter gruppen. Kanske
räcker det med skritt och tölt, eventuellt
lite trav. Eller så blir det en uppfriskande
galopp med vajande manar innan det är
dags att vända tillbaka. Väl hemma vid
stallet igen väntar fika med hembakade

bullar. På gården finns även Lilie’s Café,
som numera huserar i herrgårdsbygg
naden, Svanpalatset.
Hitta hit: SL pendeltåg till Kungsängen.
Från Kungsängens station, ta buss 558
mot Håtuna kyrka. Kliv av vid Örnäs
vägen. Det går även att ta buss 559 mot
Brunna och kliva av vid Musikvägen, men
då blir det en längre promenad.
Mer info: ornasgard.se och
svanpalatset.se «

→
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Vedeldad bastu vid Övre Glottern.

Sandhamn i Stockholms skärgård.

Bastuvandring med
dopp i Åby

Vinteröppet i

» Mossbelupna stenar, högresta granar
och klipphällar som ger utsikt över trädtopparna. Glotternskogens naturreservat
i Åby, strax norr om Norrköping, är en
i stort sett orörd skog som ger John
Bauer-stämning året runt. Hur snöläget
blir till vintern är förstås oklart, men
oavsett väder finns ett mål med den här
dagsvandringen som får både snöglopp
och kyliga v indar att framstå som rätt
mysiga i sammanhanget. För efter några
kilometers runda i skogen väntar den
vedeldade bastun vid Övre Glottern.
Och strax intill, en eldstad vid vindskyddet, som gjord för korvgrillning.
Bastun kan bokas via Norrköpings
kommun. Tre timmar kostar 50 kronor
mån-tors och 100 kronor fre-sön. När
du betalat får du en kod till låset.

» Långt ute i Stockholms skärgård,
där öarna börjar ge vika för öppet hav,
ligger den idylliska ön Sandhamn. Det
lilla samhället i det yttre havsbandet
är för många synonymt med sommar,
segling och fester. Men under vinterhalvåret infinner sig en lugnare rytm. Här
promenerar du i trånga gränder bland
pittoreska hus med anor från 1700- och
1800-talet, för att sedan fortsätta längs
med stränder, upp på klippor och in i
den vindpinade tallskogen. Bäst av allt
– du kan avsluta med ett varmt krypin
i hamnen. Både Sandhamns Värdshus
och Sandhamn Seglarhotell håller öppet
året runt för mat- och övernattningsgäster – bara en timmes båtfärd från
fastlandet.

Hitta hit: Mälartåg, SJ eller Östgöta
pendeln till Norrköping. Buss 12 och 430
från Norrköping stannar vid hållplats
Torshag. Härifrån är det skyltat upp till
sjön Glottern. Därifrån går vandringsleden
till naturreservatet. Från bussen
är det sammanlagt två kilo
meter till reservatet. Därifrån
är det ytterligare 5-6 kilometer
till bastun och vindskyddet där.
Mer info: norrkoping.se, sök
Glottern, naturkartan.se/norr
koping/glotternskogen-bastu «
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Stockholms skärgård

Wadköping i Örebro.

Wadköping

gamla gårdar skapar en historisk oas
mitt i stan. Friluftsmuseet är som vanligt
öppet under vintern, med utställningar,
handelsbod, smide, keramik och andra
sorters hantverk. Men för den som vill
få lite extra bjällerklang finns den traditionella julmarknaden som arrangeras
fyra söndagar inför jul. I år anordnas
julmarknaderna söndagarna 21 november, 28 november, 5 december och 12
december klockan 11-16. Fri entré och
aktiviteter utlovas.
Lördagen den 4 december är det också Vinterfestival i Örebro, med matmarknad i Wadköping, konsert i Stadsparken
och premiär för ”The magic forest” som
får hela Stadsparken att glittra av magisk
ljusdesign. Ljuskonstellationerna finns
kvar till den 31 december.

» För att den där riktigt mysiga julstämningen ska infinna sig före jul krävs den
rätta miljön. Den finns förstås i gamla
Wadköping i Örebro, där trähus och

Hitta hit: Mälartåg, SJ eller Tåg i Bergslagen till Örebro. Sedan gångavstånd.
Mer info: visitorebro.se, sök under
Evenemang «

Hitta hit: Tåg till Stockholm. Buss 433
eller 434 från Slussen till Stavsnäs. Waxholmsbåt från Stavsnäs till Sandhamn.
Mer info: sandhamns-vardshus.se,
sandhamn.com, waxholmsbolaget.se «

Julstämning i

Nu kör vi!
Från den 12 december är mycket nytt på Mälartåg. Tolv nya
dubbeldäckare på spåren ger resenärerna många nya avgångar att
välja mellan på flera linjer. Det blir nya priser och biljetter, MTR tar
över uppdraget som ny entreprenör att köra tågen – och Mälartågs nya kundservice har redan öppnat. Läs allt om storsatsningen
som gör Mälardalslivet ännu lite bättre. Kort sagt: Nu kör vi!

FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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Här är vinterns alla
nya avgångar
Välkommen till storsatsningen på många nya avgångar i regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen när Mälartågs tolv nya dubbeldäckare
rullar ut på spåren från den 12 december. Även SJ utökar trafiken
på en av sina linjer. Kolla in din favoritsträcka!
» TEXT: KATARINA MYRBERG «

Örebro – Eskilstuna – Stockholm –
Arlanda/Uppsala:

Raka spåret
» Det blir fler avgångar med Mälartåg
på linjen Örebro – Arboga – Kungsör
– Eskilstuna – Strängnäs – Läggesta
– Nykvarn – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm – Arlanda – Knivsta
– Uppsala utan byte på vardagar i vardera riktningen. Avgångarna Arboga –
Uppsala går varje timme. Det blir enklare
och smidigare för resenärer – inte minst
för dem som reser till och från Arlanda
flygplats – som inte behöver byta tåg i
Stockholm. Fler avgångar kvällstid gör
att du kan ta tåget från Arlandas ankommande flyg utan byten i Stockholm. «
Uppsala – Stockholm:

Många avgångar med moderna
Mälartåg
» Det blir avgångar varje timme via
Arlanda (från två till 23 avgångar på var-

kvällsavgång från Stockholm och fler
avgångar på helger. «

dagar i vardera riktning), där resenärer
reser med Mälartågs rymliga dubbeldäckare med wifi och goda möjligheter
att arbeta ombord – och där du kan ta
med cykel. I rusningstid kör Mälartåg
även sju avgångar via Knivsta och Märsta. Eftersom SJ även kör många tåg blir
det många avgångar att välja mellan –
inte minst för Movingoresenärer. «

Sala – Västerås – Eskilstuna:

Halvtimmestrafik ska locka fler att
lämna bilen hemma
» Det blir Mälartågsavgångar varje halvtimme Sala – Ransta – Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna på vardagar och avgångar varje timme under
stora delar av dagen på helger. Det ska
underlätta för arbets- och studiependlare samt fritidsresenärer att ta tåget
och lämna bilen hemma. Men i Ransta
stannar tågen varje timme hela dagen,
eftersom det bara finns en plattform där
tågen kan stanna. «

Eskilstuna:

Nya Region Expressavgångar
» Förutom förbättrade förbindelser hela
vägen till Arlanda och Uppsala (se ovan)
får Eskilstuna två nya Region Expressavgångar till Stockholm på morgonen
(som börjar i Örebro) och två nya från
Stockholm på eftermiddagen. Totalt tre
Region Express-avgångar på vardagar
i vardera riktningen, som sparar 10–15
minuter i restid, eftersom expressavgångarna inte gör några uppehåll mellan
Eskilstuna och Stockholm. Dessutom fler
avgångar i rusningstid, en efterlängtad

Södertälje, Flemingsberg:

Smidigt utan byten till Arlanda
och Uppsala
» Avgångar varje timme på vardagar på
linjen Örebro – Eskilstuna – Stockholm
– Arlanda – Uppsala ger kortare restid
för Mälartågsresenärer från Södertälje
och Flemingsberg till och från Arlanda
utan byten i Stockholm. Vill du resa
hela vägen på ditt SL-kort väljer du SL:s
pendeltåg. «
Nyköping – Stockholm:
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Eskilstuna får fler avgångar
till både Stockholm och
Västerås i december.

FOTO: JAN LIPKA

Fler avgångar både vardag
och helg
» Fyra nya avgångar Nyköping – Vagnhärad – Södertälje – Flemingsberg
– Stockholm på vardagar i vardera
riktningen ger avgångar med Mälartåg

Här är alla regionaltågslinjer i Stockholm-Mälardalen, där du kan resa med Movingo periodbiljett.
Kartan utgår från Movingo Alla sträckor-biljetten
och inkluderar även de markerade länens lokal
trafik. För Movingo mellan två regionaltågsstationer ingår omgivande lokaltrafik.

er
Lä s m
rtag.se
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varje halvtimme i rusningstid på morgon
och eftermiddag. Det blir även smidigare
för Nyköpingsborna att ta tåget in till
Stockholm och Södertälje på helger, då
avgångarna ökar från sju till 12. «
Vingåker, Katrineholm, Flen:

Fler helgavgångar till och
från Stockholm
» Det blir fler avgångar Vingåker –
Katrineholm – Flen – Gnesta – Söder
tälje – Flemingsberg – Stockholm,
främst på helger, från fem till åtta i var
dera riktningen. Det underlättar för sörm
länningar som exempelvis vill besöka

Södertälje och Stockholm på helger och
för stockholmare som reser till sina fritidshus i Sörmland. På vardagsmorgnar
tillkommer en ny avgång hela vägen
Hallsberg – Stockholm och tillbaka från
Stockholm på eftermiddagen. «

till 13 på vardagar, de flesta är genom
gående till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Dessutom, en supertidig morgontur
(kl 04.09) tar dig till Arlanda flygplats
utan byten till kl 06.30. «

Örebro, Arboga:

Fler tåg mot Stockholm och Gävle

Fler avgångar och supertidig
morgontur mot Arlanda
» Fler Region Expressavgångar från
Örebro och Arboga till och från Stockholm på vardagar, totalt tre per riktning,
förkortar restiden. Totalt ökar avgångarna mellan Örebro och Arboga från åtta

Norrköping, Linköping:

» Det blir avgångar i stort sett varje timme på vardagar på SJ:s linje Linköping
– Stockholm – Gävle när åtta avgångar
blir 12 i vardera riktningen. Mälartågs
sträcka Norrköping – Kolmården vidare
mot Nyköping och Stockholm får en ny
avgång, totalt 18, på vardagar. «
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Superpendlarna
från Eskilstuna
Familjen Berglund i Eskilstuna är en superpendlarfamilj, som gör
tummen upp för vinterns nya avgångar till Stockholm och Uppsala.
Pappa Stefan och dottern Lovisa tar tåget till Stockholm
nästan varje dag, medan storasyster Felicia nu kan dagpendla
med Mälartåg till Uppsala utan byten.
» TEXT: KATARINA MYRBERG FOTO: NIKLAS BJÖRLING «

» – Det blir lyxigt att inte behöva byta
tåg i Stockholm. Då kan jag plugga
ostört hela vägen till Uppsala, säger
Felicia, 24.
Hon och lillasyster Lovisa, 22,
har mött upp med pappa Stefan vid
Norrmalmstorg i centrala Stockholm.
Dagens föreläsningar på Uppsala universitet respektive Handelshögskolan är
över för tjejerna och Stefan har avslutat
dagens värv som revisor på EY. Därefter bär det hemåt med tåg för alla – till
Eskilstuna.
– Det har aldrig känts aktuellt att f lytta
till storstan när vi börjat p lugga, för vi
trivs så himla bra hemma. Där finns ju
släkten och familjen och det är skönt
att komma hem till lugnet på kvällen.
Och jag får mycket koncentrerad tid att
plugga på tåget till och från Uppsala,
säger Felicia.
– Ja, kanske är det pappas ”fel” att vi
blivit pendlare, eftersom han tågpendlat
till sitt jobb i Stockholm i nästan 20 år,
skrattar Lovisa.
Stefan och frun Yvonne
växte upp i Eskilstuna.
Studier och karriär tog
dem först till Uppsala och
sedan Stockholm, men när yngsta dottern Lovisa var liten gick
f lytten tillbaka till hembygden
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Så fort jag är
ombord börjar
jag jobba.
för ett lugnare familjeliv där mor- och
farföräldrar fanns nära till hands. Före
pandemin pendlade han fyra dagar i
veckan, nu räknar han med tre. Han är
superpendlaren personifierad.
– Vårt hus ligger fem minuters cykelväg från stationen. Kaffet och frukosten
tar jag hemma och jag anländer till tåget
strax före avgång. Så fort jag är ombord
börjar jag jobba. Nu med nya Mälartåg
som har WiFi är det väldigt smidigt.
Tidigare skrev jag mejlen på tåget, och
skickade när jag kom fram, säger han.
Två nya Region Express-avgångar, som

ger totalt tre, på vardagar i vardera riktningen mellan Eskilstuna och Stockholm utan uppehåll längs vägen kortar
restiden för Stefan och Lovisa med
10–15 minuter.
– Framför allt på eftermiddagarna
hem är det skönt med expressavgångar.
Resenärer som ska till exempelvis Nykvarn och Strängnäs tar ju de vanliga
avgångarna som stannar vid alla stationer, säger Lovisa.

Stefan tajmar ibland sina arbetsresor
med expressavgångarna, men det är absolut inget måste.
– Nej, mig gör det ingenting att resa
med avgångarna som stannar vid alla stationer. Då får jag lite längre koncentrerad
arbetstid.
Alla tre reser med Movingo periodbiljett.

Det skapar frihet för resor till Stockholm
även på helgerna. För tre år sedan köpte
familjen en lägenhet på Östermalm i
Stockholm. Den var tänkt att användas
av döttrarna för att underlätta när de
började plugga. Men nu tar Stefan och
frun Yvonne gärna tåget in för en konsert, museibesök eller för att äta något
gott. Felicia och Lovisa åker in om de ska
på fest eller hänga med vänner.
– Vi gillar båda storstadens puls
och lugnet i Eskilstuna. När det blir
f ler avgångar att välja på blir det ännu
smidigare och bättre för oss, avslutar
Felicia och Lovisa. «

Stefan Andersson
Berglund
Ålder: 57 Bor: Eskilstuna
Jobbar: Auditpartner EY
i Stockholm.

Lovisa Berglund

Felicia Berglund

Ålder: 22 Bor: Eskilstuna
Studerar: Master i finans vid Handelshögskolan och civilingenjörsprogram i
industriell ekonomi vid KTH i Stockholm.

Ålder: 24 Bor: Eskilstuna
Studerar: Master i finans vid Uppsala
universitet och juristprogrammet vid
Uppsala universitet. Tidigare fil kand
finans vid Stockholms Universitet.

Dags för MTR
att köra tågen
Från och mitten av december tar MTR över ansvaret för att
köra Mälartåg som ny entreprenör. Ett uppdrag som har fokus på
ökad punktlighet, service och bemötande och med målsättning
att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik i Mälardalen.
» TEXT: KERSTIN TORSEDE FOTO: VIKTOR FREMLING «

» – Det känns fantastiskt att vi har fått förtroendet att driva Mälartåg. Vi har arbetat
hårt för att få allt på plats till trafikstart den
12 december och nu är det inte långt kvar.
Det är såklart lite nervöst, men också väldigt
kul att äntligen få starta upp på riktigt och
välkomna resenärerna ombord, säger
Frida Ukmar, vd på MTR Mälartåg när hon intervjuas i slutet på
oktober.
Förberedelserna inför

160 lokförare och 170 tågvärdar har
rekryterats till MTR Mälartåg inför
trafikstarten. Vd Frida Ukmar menar
att mycket fokus kommer att ligga
på service och bemötande ombord
och ökad punktlighet.
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övertagandet har engagerat
många människor sedan
avtalet skrevs under i
slutet på förra året. Cirka
150 personer från alla
MTR-bolag har på ett
eller annat sätt varit
involverade och av
dessa har ett 30-tal
jobbat heltid inför
starten. Totalt är
160 lokförare och
170 tågvärdar nu
knutna till Mälartåg.
– Ungefär hälften
av lokförarna har
följt med från SJ till

MTR Mälartåg, resten är nyrekryterade. När det
gäller tågvärdar har en tredjedel av medarbetarna
kommit med från SJ och två tredjedelar är ny
anställda, säger hon.
Frida Ukmar hoppas att resenärerna ska märka
att det är en ny trafikoperatör på många olika sätt.
Och att Mälartåg ska vara det självklara valet för
alla som arbetar och reser i regionen.
– Vi tror att vi på sikt, utifrån vår erfarenhet,
kommer att öka punktligheten, men det jag också
vill ska märkas är den service och det bemötande
vi kan erbjuda resenärerna. Det är något som jag
personligen brinner för.
Just punktlighet är en central fråga för resenärerna
och något som MTR gärna talar om. Hon menar
att de tar med sig många erfarenheter från tidigare
arbete.
– För att uppnå en hög och stabil punktlighet
krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten. Det betyder att det krävs en robust och
störningstålig planering och trafikledningsmetodik
samt ett ständigt fokus på säkerhet och punktlighet
i hela förarkåren. «

MTR Mälartåg
» Ett dotterbolag till MTR Pendeltågen, och en
del av MTR Nordic Group, ansvarar för driften
av Mälartågs trafik från den 12 december 2021.
I det ingår bland annat bemanning ombord med
lokförare och tågvärdar, att leda och planera
trafiken, hantera trafikstörningar och akut ersättningstrafik, underhåll av tåg och depå och
hittegodshantering. Mälardalstrafik ansvarar för
biljettsortiment, priser och kundservice.

Mälartåg kundservice
Frågor & svar

Om biljetter,
priser och poäng
Vilka biljetter säljer Mälartåg?

Charlotte Nilsson,
enhetschef på Region
Sörmland.

”Vi satsar på
kundservice i
världsklass”
När Mälartågs nya kundservice drar i gång den
29 november är ambitionsnivån hög – varje kundkontakt
har högsta prioritet. Att vara hjälpsam, professionell och
lyhörd är viktiga ledstjärnor för de medarbetare som är
på plats i lokalerna i Eskilstuna.
»

TEXT: KERSTIN TORSEDE FOTO: ANNA LINNER

» – Vi satsar på kundservice i
världsklass, både vad det gäller
digitalisering, självbetjäningstjänster och personlig service, säger
Charlotte Nilsson, enhetschef på
Region Sörmland och ansvarig för
Mälartåg kundservice.
Region Sörmland har redan tidigare

drivit och bemannat Movingo
kundservice. Nu utvidgas ansvaret
och omfattar även Mälartågs kundservice. Satsningen innebär en
ökning av antalet medarbetare. Ett
femtontal nya tjänster har tillsatts
och under november genomgick
medarbetarna en månads utbildning för att kunna ta emot och
besvara resenärernas frågor på bästa
sätt.
– Till oss kan man vända sig
med det mesta som rör resan med
Mälartåg – både före, under och

«

efter. Via telefon, chatt och sociala
media svarar vi på frågor om bland
annat om priser, biljetter, regelverk, trafikinformation och trafikstörningar, säger hon.
Den nya digitala c
 hattboten
”Mälar-Märta” är en själv
betjäningstjänst som kan nyttjas
av kunderna dygnet runt.
– Det känns jättebra att vi digi
talt ligger i framkant och att
Mälar-Märta finns tillgänglig
dygnet runt, årets alla dagar. Kan
inte hon svara på frågan från rese
nären skapas ett ärende som vi
sedan personligen hanterar. Utöver
Mälar-Märta kan kunderna också
dygnet runt lämna en kundsynpunkt via kontaktformuläret eller
en ansökan vid försening i tåg
trafiken. «

För resa med Mälartåg från den 12 december kan du köpa enkelbiljett och Movingo
periodbiljett. Men vi utvärderar och utvecklar biljettsortimentet hela tiden. Vid
en kombinerad resa med till exempel SJ
och Mälartåg köper du hela resan hos ett
Resplus-ombud, exempelvis SJ, Snälltåget
och Vy.
Har ni barn- och studentpriser?

Ja. Med de nya villkoren kan resenär med
vuxenbiljett utan kostnad ta med sig ett eller
två barn under 7 år. Ytterligare medföljande
barn reser med rabatterat pris. Ungdom
7–19 år och student reser med rabatterat
pris. För studentrabatt krävs 75 procents
studietakt och giltig studentlegitimation.
Varför införs fasta priser på Mälartåg?

Den nya fasta prissättningen bygger på
villkor för samhällsfinansierad trafik. Du
vet vad din resa kommer att kosta oavsett
om du köper din resa samma dag du ska
åka eller långt i förväg. Syftet är att göra
det enklare att köpa och resa med regio
naltågstrafiken. Det fasta biljettpriset är i
grunden baserat på hur lång sträcka du
reser, men är också harmoniserat med
länstrafikbolagens biljettpriser.
Blir det högre biljettpris på Mälartåg nu?

På många sträckor blir priserna de samma
eller något lägre jämfört med tidigare, när
du köper resan samma dag eller dagen
innan. Har du tidigare köpt resa långt i
förväg blir priset högre, eftersom SJ haft en
efterfrågestyrd kommersiell prissättning.
Vad händer med mina SJ Prio-poäng?

Du kan inte tjäna in SJ Prio-poäng på resor
med Mälartåg med avresedatum från den
12 december, eftersom det då inte är SJ:s
trafik. Du behåller dina poäng och kan
utnyttja dem hos SJ.
När har Mälartåg kundservice öppet?

Du når Mälartåg kundservice på vardagar
06.00–20.00 och helger 07.00–19.00.
För vissa ärenden når du kundservice
dygnet runt. Du kan chatta, skriva och
ringa till kundservice.
Läs mer på malartag.se/kundservice

Du hittar fler frågor
& svar på malartag.se
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”Tagen knyter ihop
hela Mälardalen”
Satsningen på Mälartåg är historisk. På fem år har trafiken
fördubblats genom nya tåg och många nya avgångar.
Men varför är regionaltågstrafiken så viktig för Stockholm-Mälardalen?
Mälardalstrafiks ordförande Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd
i Region Stockholm och vice ordförande Monica Johansson (S),
regionstyrelsens ordförande Region Sörmland förklarar.
» TEXT: KATARINA MYRBERG «

» Varför har de sex regionerna i
Stockholm-Mälardalen storsatsat på
regionaltågstrafiken?
Kristoffer Tamsons: Stockholm-Mälar
regionen är Sveriges tillväxtmotor.
Det ska vara attraktivt att bo och leva
här – och enkelt kunna resa sömlöst
till jobbet, skolan eller till nära och
kära. Tåg är ett hållbart och smart sätt
att knyta ihop boende i våra regioner
och städer. På så vis gör vi
vardagspusslet enklare att
lösa för f ler.

Hade det inte varit enklare att
bara låta SJ eller något annat
kommersiellt bolag fortsätta köra
trafiken som tidigare på de här
fyra linjerna?
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Monica Johansson: Mälartågsl injerna
är samhällsviktiga, för dem som bor
här och för näringslivet, men de är inte
lönsamma liksom mycket annan kollek
tivtrafik. Så för att få bra trafik även
utanför rusningstid och nya tåg med
hög kvalitet var det avgörande att regionerna gick samman i denna satsning.

smartare trafik för alla som besöker, bor
eller jobbar i Stockholm-Mälardalen
med toppmoderna tåg, nya betalmöjligheter och en helt ny depå som kan serva
våra tåg.

Vad gör Mälartågssatsningen historisk?

De första nya Mälartågen kom för två år
sedan, avgångarna började bli fler för
fem år sedan. Vad gör det för skillnad för
orterna längs linjerna?

Kristoffer Tamsons: Historiskt är att
vi tillsammans över geografiska och
politiska gränser har lagt grunden för
Sveriges mest moderna interregionala
kollektivtrafik. Inte bara har trafiken
på Mälartågslinjerna mer än fördubblats
på fem år. Vi har också genomfört en
historisk satsning med mer, bättre och

Monica Johansson: Viktig skillnad skulle
jag säga. För mig som verkar i Sörmland kan jag ta Eskilstuna som exempel
som har en positiv utveckling och för
Mälardalens högskola är det viktigt
att studenter kan resa smidigt hit. För
mindre städer som Katrineholm och
Flen, där många arbetspendlar, är tåget

FOTO: JAN LIPKA

Tag är ett hallbart och smart sätt
att knyta ihop boende i vara
regioner och städer.
Monica Johansson.

Kristoffer Tamsons.

viktigt för att kunna och vilja bo kvar
och få den livskvalitet som dessa orter
erbjuder.
Bland avgångsnyheterna i vinter, vad
känns extra roligt?
Kristoffer Tamsons: Nya Mälartåg varje
timme Stockholm – Uppsala är en stor
satsning, där vi knyter ihop hela linjen
vidare till Eskilstuna – Arboga – Örebro. Det blir enklare för f ler i Stockholm-Mälardalen att ta sig till och från
Arlanda och därifrån ut i världen. Och
för Stockholm-Uppsalapendlarna blir
det ett lyft med nya avgångar från f lera
tågbolag att välja mellan.

Monica Johansson: Halvtimmest rafiken
Sala – Västerås – Eskilstuna. Det blir så
mycket enklare och smidigare att välja
tåg i stället för bil. Om ditt möte drar ut
på tiden så du missar en avgång, blir det
inte lång väntetid till nästa tåg. Det gör
stor skillnad för många resenärer.

Vad händer mer efter den 12 december?
Kristoffer Tamsons: Mälardalstrafik tar
nu över ansvar för biljetter, priser och
kundservice för Mälartåg. Det gör att
makten och möjligheterna hamnar ännu
närmare resenären och kunden. Med en
ny och ambitiös trafikoperatör, MTR,
som kör och tar hand om tågen tas dessutom ett stort kliv in i ett ännu bättre

resande i hela Stockholm-Mälardalen.
Stora förändringar som dessa kräver
både tid och respekt hos de som kör
tågen såväl som de som reser med dem.
Målet är dock fast: Stockholm-Mälar
regionen ska ha Sveriges bästa inter
regionala pendlingsmöjligheter.
Monica Johansson: Ett nytt spännande
steg blir i mitten på juni, då Upptåget
kommer att ingå i Mälartåg. Då knyter
vi ihop regionen ännu mer, när bland
annat den gamla Uven-linjen återuppstår och du kommer att kunna resa
hela vägen från Uppsala via Sala till
exempelvis Västerås och Eskilstuna utan
att byta tåg. «
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Fler avgångar
ett lyft för Sala
Bra tågförbindelser är viktigt för
att Sala ska växa. Satsningen på
avgångar varje halvtimme med
Mälartåg på vardagar välkomnas
med öppna armar av näringslivschef Cissi Lööv.
» – Tätare tågtrafik i
kombination med att
man kan åka avgiftsfritt
på all lokal landsbygds- och stadstrafik
är viktiga parametrar
när du står inför ett beslut att flytta hit eller att
som företag etablera
Salas näringslivs- dig i Sala, säger hon.
chef Cissi Lööv.
Sala, med sina nästan 23 000 invånare
i kommunen, ligger 25 minuters
tågresa från Västerås och 40 minuter med tåg från Uppsala. Den nya
halvtimmestrafiken med Mälartåg på
sträckan Sala – Västerås – Eskils
tuna från den 12 december har fått
tummen upp av det lokala näringslivet, bland annat från en av kommunens största privata arbetsgivare,
gruvteknikföretaget Metso.
– Deras platschef var snabbt ute
på Linked In och delade nyheten
med budskapet att det finns roliga
jobb att söka, bara två minuters
promenad från Sala station. Täta
avgångar gör det också enklare att
fatta miljövänliga beslut, att ställa
bilen och ta tåget i stället, säger
Cissi Lööv.
Sala har en stabil tillväxt. Bostadsbolag står i kö för att få bygga och
det finns positiva signaler att fler
företag vill etablera sig i kommunen. Man har en vacker, levande
stadskärna med många affärer,
bergslagsnaturen väntar runt hörnet
och det är ändå nära till storstadspuls och en mångfald av
arbetstillfällen.
– Vi erbjuder livskvali
tet och jag tror att fler
kommer att upptäcka det. «
TEXT: KATARINA MYRBERG
FOTO: ROBERT ÖSTERLIND
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Movingo--samarbete
med SJ fortsätter
Movingo periodbiljett kommer även i fortsättningen att
gälla på Mälartågs fyra linjer, SJ:s regionaltåg i Mälardalen
och på Trosabussen – och biljettpriset ligger i huvud
sak kvar på samma nivå. Nytt blir att Movingoresenärer
i Västerås kan resa i hela Västmanland på sin biljett.
»

TEXT: KATARINA MYRBERG

» Movingo periodbiljett gör det enkelt för
resenärer som reser ofta att använda regionaltågstrafiken och den lokala kollek
tivtrafiken med en och samma biljett.
Genom nya avtal under hösten med
SJ och Åkerbergs Trafik har Mälardals
trafik, som står bakom Movingo, säkrat
att pendlare även fortsättningsvis kan
resa med Movingo på sju regionaltåglinjer samt busslinjen Trosa/VagnhäradLiljeholmen. De nya avtalen gäller från
den 12 december 2021.
Movingo kommer även – precis som
tidigare – att kunna köpas genom sj.se,
SJ app, SJ:s återförsäljare, biljettautomater
samt ombud där man laddar sitt resekort
med Movingobiljett. Biljetten kan också
köpas i Movingos app och webb.
Movingo säljs som 30 dagars, 90 dagars

«

och 1 års-biljett och under 2022 ligger
biljettpriset i princip kvar på samma
prisnivå som vid lanseringen för fyra år
sedan. Mindre justeringar görs, i vissa
fall handlar det om några tior uppåt eller
nedåt, och på ett fåtal sträckor blir det
lite större förändringar. Förändringarna
beror främst på att biljettpriserna harmoniseras med länstrafikens biljettpriser.
En glad nyhet väntar även Movingo
resenärer i Västmanland när två zoner för
den omgivande lokaltrafiken slås samman
till en.
– Nu vill vi göra det enklare och tydligare för kunderna. Movingoresenärer som
tidigare bara kunnat resa i Västerås kan
nu resa i lokaltrafiken i hela Västmanland
på sin biljett, säger Elisabeth Wigholm,
t f verksamhetschef marknad på VL. «

Frågor & svar

Uppsala, Prio-poäng och barn
Både Mälartåg och SJ kommer att köra
många avgångar mellan Stockholm
och Uppsala från i vinter. Var gäller min
Movingo på denna sträcka?

Movingo gäller på alla regionaltågs
avgångar, oavsett om det är Mälartågs
eller SJ:s avgång som passar bäst.
I och med detta kommer du ha upp till
fyra avgångar per timme i varje riktning
att välja mellan på denna sträcka.
Kan jag fortsätta samla SJ Prio-poäng
på min Movingo?

Nej, från den 12 december 2021 kan
du inte samla SJ Prio-poäng när du
reser med Movingo. Det gäller både
resa med Mälartåg och SJ.
Kan jag ta med barn på min Movingo?

Ja, Movingo-resenär med giltig vuxenoch ungdom/studentbiljett får utan
kostnad ta med två barn under sju år.
Gäller både Movingoresa med SJ och
Mälartåg.
Läs mer om Movingo på
malartag.se eller movingo.se

FOTO: JOAKIM LINDSTRÖM

Visst är det fint? Ett
av nymålade tågen
av modell Regina
lämnar depån i
Eskilstuna.

Bättre, bekvämare – och nymålade
Två nymålade tåg av modell Regina
rullar på spåren – och även det
första Reginatåget som också fått
ett rejält ansiktslyft på insidan är
i trafik igen. Det händer saker på
linjen Linköping – Sala.
» Om du reser sträckan Linköping –
Katrineholm – Eskilstuna – Västerås –
Sala kanske du hunnit se eller resa med
de nymålade regionaltågen av modell
Regina. Två av de sex tågen har nu i

höst målats om i Mälartågs färger och
logga och är ute och kör. Alla Mälartågs
Regina-tåg ska även genomgå en rejäl
upprustning på insidan med bland annat
nyrenoverade stolar med fällbord, nya
mattor och miljövänlig LED-belysning
samt eluttag vid stolarna. Förutom en
finare ut- och insida kommer tågen även
att förses med dubbla strömavtagare,
vilket ger säkrare drift och minskar
risken för förseningar.

Det första tåget som uppgraderas både
på ut- och insidan var också klart i mitten
på november och därefter kommer de
övriga att rustas upp successivt. Tidigare
i år fick alla sex tågen WiFi ombord.
Dessutom kör f lera nya dubbeldäckare
på linjen. Kort sagt – resenärerna på
Linköping – Sala kan se fram emot en
bättre och bekvämare resa där det blir
lättare att arbeta ombord. «
TEXT: NIKLAS BJÖRLING

Mälartåg
Kundservice
Frågor om din resa med Mälartåg och Movingo
från den 30 november? Vi hjälper dig!

» På malartag.se har vi samlat mycket information om hur Mälartåg och
Movingo periodbiljett fungerar. Hittar du inte det du söker kan du enkelt
skriva, chatta eller prata med oss. Läs mer på malartag.se/kundservice
Har du frågor kring din biljett kontaktar du oss enklast via vår chatt på
malartag.se eller via Facebook Messenger.
KONTAKTA MÄLARTÅG KUNDSERVICE

• Chatta med vår digitala chattbot Mälar-Märta på malartag.se dygnet
runt eller med en medarbetare vardagar kl 06-20, helger 07-19.
• Ställ frågor på Facebook Messenger, vardagar kl 06-20, helger 07-19.
• Lämna synpunkter i kontaktformuläret på malartag.se, dygnet runt.
• Ring 0771 - 22 44 40:
- Trafikinformation och kundservice, vardagar kl 07-18 och helger 08-17.
-B
 okning av ledsagning och rullstolsplats samt ombokning vid försening
orsakad av Mälartåg, när du köpt kombinerad resa med flera trafikföretag (ResPlus), dygnet runt.

SJ KUNDSERVICE

Om du har problem med en biljett som är köpt hos SJ – SJ:s app, sj.se,
i automat – vänder du dig till SJ Kundservice. Är biljetten köpt via SJ:s
ombud vänder du dig till ombudet. Läs mer på sj.se/kundservice
ÖVRIGA ÄRENDEN

För ärenden om en specifik resa, där du exempelvis köpt en kombinerad
resa som inkluderar flera trafikföretag, vänder du till respektive trafikföretags kundservice. Det kan handla om:
• Tidtabeller och eventuella trafikstörningar
• Information och begäran om ersättning vid försening
• Sökning av kvarglömda saker
• Priser och övrig information om trafikföretagets egna biljetter
LÄNSTRAFIKEN

Reser du med Movingo periodbiljett ingår alltid omgivande lokaltrafik.
Länstrafikbolagens kundservice når du via deras webbplatser. «
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På spåret med Peter Gardiner:

”Första kvällen med full
salong var en triumf”
På Stadsteatern i Stockholm gör Peter Gardiner rollen som Kapten
von Trapp i Sound of Music. Han är dansaren som blev skådespelare,
men som gärna intar musikalscenen eller spelar krimpolis på tv.
» TEXT: KATARINA MYRBERG FOTO: NIKLAS BJÖRLING «

» Hur känns det att spela i en klassiker som Sound of Music?
– Jag är så glad att få göra rollen som Kapten von Trapp. Musikalen är lite annorlunda
än filmen, och vi hade ambitionen att ta fasta på allvaret i pjäsen. För den utspelar ju
sig under Nazi-Tyskland och jag är en änkeman i stor sorg som tagit avstånd från sina
barn, men som blir berörd i hjärtat av musiken och kärleken till Maria. Men först och
främst är det ju en härlig musikal som sprider glädje.
Så vi får höra dig sjunga ”Edelweiss”?
– Självklart! Under senare år har jag gjort sjungande roller på bland annat
Folkoperan, Chinateatern och Stadsteatern. Det är spännande och utvecklande att växla mellan uttryck som dans, talteater och sång.
Känslan första kvällen när ni åter fick spela för full salong?
– Det var knökfullt, och när 600 personer jublade
efteråt kändes det som en triumf, och jag blev påmind varför jag håller på som artist och skåde
spelare. Vi gör något bra, riktigt och viktigt för
människor.
Många i teatervärlden har haft det tufft under
pandemin, hur har det varit för dig?
– Jag har inget att klaga på, även om premiären av Sound of Music sköts upp gång och
gång – och att repetera med 18 barn där alla
bär munskydd är inte optimalt. Under pandemin spelade jag också in andra säsongen av
det hyllade krimdramat ”Det som göms i snö” i
Litauen med Robert Gustafsson, som jag är en
stor fan av.

Peter Gardiner

Bor: Björkhagen i södra Stockholm.
Gör: Skådespelare på Stadsteatern.
Aktuell: Som Kapten von Trapp i Sound of Music.
Utflyktstips i Mälardalen: Nackareservatet utanför
Stockholm, ett stenkast från där jag bor, är fantastiskt.
Och att vandra längs Fyrisån genom Uppsalas hjärta.
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Du är uppväxt i Gränby i Uppsala?
– Ja, jag bodde på Molngatan, gick i
Celsiusskolan och mycket kretsade runt dans.
När jag var 16-17 år vann jag DM i discodans
på Flustret och kom med i ambitiös showdansgrupp, Emotions, som gjorde en egen
förställning på Skandiascenen där vi blandade
opera, modern dans och dragshow. Sedan
kom jag in på juristlinjen och Balettakademien
ungefär samtidigt och jag har aldrig ångrat
att jag valde ett liv som utövande konstnär.
När tar du tåget?
– Uppsala och till Gävle där jag har min
flickvän. Jag trivs på tåg, för jag tänker och läser
bra där. «

Sudoku Sudoku
till Movingo
nr 1 2020
till Movingo
nr 4 2021
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Lätt

Svår
Svårt

Lätt

8
4

4
5 91
6 2
4 39
3
6
Lös ett sudoku genom att placera
5
2 4
ut siffrorna 1-9 på spelfältet så
9 5 3 8
att varje siffra bara finns en gång
1
per rad, en gång per kolumn
och dessutom bara en gång per
1

Sudoku

större ruta.
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Förslag till
text: till
Löstext:
ett sudoku
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Förslag
Lös ettgenom
sudokuatt
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attut
placera
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1-9 p
att varje att
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en gång
pergång
rad, en
pergång
kolumn
dessutom
varje
siffra
bara
finns en
pergång
rad, en
peroch
kolumn
och d
en gång en
pergång
större
ruta.
per
större ruta.
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Nu blir Mälardalslivet ännu lite bättre:

Fler avgångar =
förenklat livspussel.

Nu blir Mälardalslivet ännu lite bättre -- Regionerna i Stockholm-Mälardalen
genom Mälardalstrafik tar med start från 12 december 2021 ett större ansvar
för regionaltågstrafiken. För dig som resenär betyder det att det bland annat
blir fler avgångar med Mälartåg som gör livspusslet enklare att få ihop.
För dig som reser ofta erbjuder vi också Movingo -- den smarta periodbiljetten
där du kan resa med regionaltåg och omgivande kollektivtrafik på en och
samma biljett i hela Stockholm-Mälardalen. Läs mer på malartag.se

Tillsammans blir det möjligt.

