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Som ni säkert läst skulle alla vara tvungna att betala i förväg för 
att åka buss from den 28 oktober.    
 
Kan du inte betala med reskassa på bussen eftersom blippfunktionen inte 
existerar numera måste du köpa biljett på annat sätt. Annars räknas det som 
plankning och innebär 1 500 kronor i böter. Denna ändring genomför SL 
från och med den 28 oktober. 
Som trafikombud för en av pensionärsföreningarna har jag för flera månader 
sedan efterlyst blippmöjligheter i bussens bakre del som i flera andra länder 
har (och som jag läst även här i på andra håll i Sverige). Utan gehör. 
Det skulle kosta för mycket svarar SL. Men med bristande biljettintäkter 
skulle det inte kompensera detta? Inglasning av chaufförerna motsätter sig 
facket. 
  
Vad fick SL nu att ta till hårdhandskarna just nu? Tror inte att det är 
pensionärer med reskassa som står för de flesta av plankningarna utan 
andra som tar tillfället i akt och som plankar även på tåg och tunnelbana! Låt 
pensionärer åka gratis under icke rusningstid- något som vi försökt driva 
länge!  
Men vi har ju av Tegnell blivit varnade för att åka kollektivt och håller oss 
ändå hemma för det mesta, (men from idag ska vi visst få gå ut som alla 
andra bara vi håller avstånd!) men som många påpekat .. Det är inte så lätt 
att köpa enkelbiljetter utan app eller installera en. 
Om ni ändå skickar ut kontrollanter låt resenärerna blippa sina kort då. En 
gång fanns det konduktörer på bussarna!! Om du vill stiga på en buss långt 
ifrån en T-bana eller pendelstation är det inte så lätt att blippa kortet i förväg!  
 
Tänk om tänk rätt. tänk med hjärta och hjärna! 
 
Från SL:s hemsida; 
 
*Resenärer som inte har en smartphone med mobilt bank-id kan köpa en 
enkelbiljett i en automat, spärr eller hos ett av SL:s ombud. 
 
*Det går fortfarande att köpa en enkelbiljett med reskassa i biljettläsaren i en 
tunnelbane- eller pendeltågsspärr, hos konduktören på Lidingöbanan och 
Spårväg City, samt på en SL-stolpe längs med Nockebybanan, 
Saltsjöbanan, Roslagsbanan, Tvärbanan, Djurgårdsfärjan och på de SL-
stolpar som finns på perrongen på de obemannade pendeltågsstationerna. 
(Vissa har de visst redan tagit bort !!!) 
 
Detta är en nyhet som inte togs emot med ovationer från landets Seniorer 
m.fl.  Och jag har redan fått en hel del mail och samtal från våra medlemmar. 
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Jag fortsätter att bevaka frågan på sociala medel och på kommande mötet 
på Trafikförvaltningen! 
 
Men under över alla under tog SL i viss mån åt sig av kritiken. 
SL backar – inga böter om du inte kan köpa giltig biljett! 
Kritikstormen fick SL att ändra sig. Om du inte har möjlighet att köpa en giltig 
biljett ska du inte tvingas betala böter vid en kontroll. Detta kan du läsa i 
Senioren! 
https://www.senioren.se/nyheter/sl-backar-inga-boter-om-du-inte-kan-kopa-
giltig-biljett/?fbclid=IwAR1n8lvMYadRtfS0hw9TzudOWHkhpiiPqyI-
ppBUPZKwmW6MPth5Ai11_OE 
 

Plexiglas ska få bussresenärer att betala 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sl-satsar-pa-plexiglas-som-
losning-for-
plankning?fbclid=IwAR0cXBwfKpsJmOT68q_x6jB2XyseXg6a6YNEe-
K9bZpyo1WH0e-E6UrJHPs 
  
Ännu är inte sista ordet sagt, det är fortfarande mycket som är oklart i frågan 
och många skriver på debattsidor och kommentarer! 
 
Hälsningar Alexandra Birk  
Trafikombud för SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 
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