
Insändare: Snart köper jag bil och slutar tågpendla  
 
Nu är mitt tålamod slut! Snart köper jag en bil och slutar tågpendla. Jag 
kan nämligen bara se på hur man effektivt raserar varje chans jag har att 
ta mig i tid till mitt arbete.  

Förklara gärna hur man har tänkt när tåget ska anlända 08.08 i Torsby 
och anslutningsbussen mot Hagfors går 08.10. De dagar tåget är i tid kan 
jag räkna på min ena hand. Och med den nya tidtabellen som börjar gälla 
9 december, så ska tåget anlända 08.10. Grattis! Nu kan jag inte ens 
chansa på att hoppa av tåget vid Stjerneskolan för att genskjuta bussen.  
Jag är jättearg. Alla pratar om hur man ska tänka på miljön, men att åka 
kollektivt upp till Torsby är rena skämtet. Från Torsby finns många 
morgonturer, men vill man faktiskt åka åt andra hållet anländer första 
turen 08.10. Jag jobbar inte i affär. Min arbetsdag börjar egentligen 07.00 
och jag förlorar dagligen en och en halv timme på grund av bristen på 
kollektivtrafik.  
Nu tycker nog många att det finns väl buss eller kanske någon som jag 
kan bilpendla med. Jo, säkerligen. Men det är ju inte poängen! Ska man 
ha en kollektivtrafik så ska den ju fungera i båda riktningarna och i 
anständighetens namn komma i tid till anslutande bussar på stationen.  
Tänk om fiktiva gamla faster Elsa åker från Bada och ska besöka 
barnbarnet i Hagfors. Vad glad hon kommer att blir när tåget glider in på 
stationen samtidigt som bussen åker där ifrån. Hon kommer att ha roliga 
tre timmar i väntsalen innan en resa på fyra och en halv timme med ett 
byte är första möjliga anslutning. Om hon inte väntar ända tills 16.10-
bussen.  
Jag vill också påpeka att det inte är tågpersonalens fel på något vis. De 
kan ju inte hjälpa hur tidtabellen är lagd. Dagens ros går till 
busschauffören som ofta väntar på mig när tåget är sent.  
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