
Hej!  
 
Här kommer en kort sammanställning - och ett par bilagor - från vårt senaste möte. 
Vårt marsmöte hade vi tisdagen den 24 mars i Sparbankens källarlokal i Rimforsa. Vi ville 
ju veta mer om vad som händer med Stångådalsbanan, och Michael Leijonhud, chef för 
Infrastrukturkansliet var inbjuden att berätta om de möjligheter som finns för vår järnväg, 
men också om hotbilderna. 
 
Om möjligheterna och planerna för framtiden kan ni läsa på: 
www.infrastrukturkansliet.se. under "Stångådalsbanan". Gå längst ner på sidan så finner ni 
en utredning i både en kort och en lite längre version. Lättläst! 
I bilagan "infrakanslismf2015" finns stödpunkter för det Michael Leijonhud sa i sitt föredrag. 
Ger ytterligare information, särskilt om man först läst på Infrastrukturkansliets hemsida. 
(Sth-nedsättning = nedsatt hastighet)  
"Infraprojektsödrasmåland" är ytterligare ett powerpoint-stöd till ett föredrag om en mycket 
lyckad satsning på tåg i södra Småland och norra Skåne. För den intresserade ger 
presentationen lite fingervisningar om kostnader, och om vad som kan ske när kommuner 
gett sig katten på att man ska lyckas, och när man arbetar tillsammans. 
 
Kvällen var mycket intressant och gav många av oss en önskan att påverka. Hoten mot 
Stångådalsbanan är högst verkliga. Vi behöver handla nu!  För vi vill ju att 
Stångådalsbanan ska vara kvar! 
Gör er röst hörd! uppmanade Michael Leijonhud. Det kan vi göra på olika sätt. 
 

Idag har ni fått ett mejl från Kicki, med en "mall" / eller ett mejl att inspireras av, eller att 
låna från / när man skriver sitt eget mejl till politiker och tjänstemän. Vi hoppas får 
fram ytterligare en "mall" inom kort. Det är bara bra med flera mallversioner. 

Debattartiklar och insändare i både KindaPosten och Corren är andra möjligheter att 
påverka. Gå ihop med någon om du inte tycker att du vill skriva själv. 

Gör sidan www.fixatagresan.se  känd. Den är under uppbyggnad, men ska vara klar 
under nästa vecka. Gå in och kolla! 

Rita Ekgren som arbetar på trafikverket med Ostlänken, svara gärna på frågor. Mejla 
henne på rita.ekgren@trafikverket.se 

 
Vi ska försöka få fram en lista på namn och mejladresser till personer vi vill påverka. 
Kommer förhoppningsvis rätt snart via mejl. 
 
Vårt nästa möte blir tisdag 28 april. Vi kommer förstås att berätta det vi vet om hur 
påverkansarbetet gått, men kvällen kommer också att ha ett annat ämne. Flera förslag har 
kommit in. Vi återkommer så fort programmet är lagt. 
 
För Hållbart Rimforsa 
Maj-Lis 


