
Senaste nytt i trafiken efter Coronavåren och inför hösten …… 
Hoppas ni haft en skön sommar och kunnat hålla er friska! Jag utgår ifrån att ni liksom mig 

själv och maken undvikit att åka med allmän kollektiv trafik i dessa dagar och därför var jag 

lite osäker hur det går till rent praktiskt. Särskilt på bussarna, som tyvärr ser alldeles för fulla 

ut numera.. och därför undrade jag HUR de som dristar sig att åka hur ska de betala om det 

inte finns en blippfunktion vid bakdörrarna om man inte åkte tex T-bana eller pendeltåg 

innan? När jag frågat bekanta säger de att man åker gratis!!! Men på SL:s hemsida står det att 

man kan köpa en enkelbiljett i SL:appen? Inte så lätt för alla 70+are, och om man 

har reskassa så får man ingen tilläggsavgift vid kontroll!! Helt obegripligt!! Var dras 

betalningen för resan då??? Av kontrollanten???? 

 På det senaste mötet med trafikförvaltningen ställde jag bl.a. frågan; ”VARFÖR ska det vara så 
svårt att flytta blippfunktionen från framdörrarna till bakdörrarna som i andra länder?” Men 
enligt SL finns det för många bussar c:a 2.200 st. och det skulle ta för lång tid att genomföra 
en förändring och att ta bussar ur trafik går inte i nuläget! Moment 22!! 
Men nu funderar man i alla fall på möjligheten att skärma av förarna med någon typ av 
plexiglas och då skulle det kunna vara möjligt att återigen gå på genom framdörrarna! 
 Snart kommer SL kortet ersätter SL Access 
Från årsskiftet 2020 kommer de nya SL korten att introduceras, troligen i första hand för de 
som köper årsbiljetter. De nuvarande SL Accesskorten kommer finnas kvar under åtminstone 
2021, men det kommer då endast gälla för ordinarie pris ej rabatterade priser (Återigen 
diskriminering av oss äldre!) 
En fråga som också kom upp och jag även personligen fått är; 
Önskemål har framförts att SL ska lösa in årskort som inte kunnat användas m a p på 

pandemin, för närvarande återlöses årsbiljetter i enlighet med gällande bestämmelser: 

107 kronor avdrag per dag för vuxen. 
72 kronor avdrag per dag för pensionär, student, ungdom. Men antagligen bara på nåt SL-
center! 
Jag kommer även fortsättningsvis skriva på hemsidan om det kommer upp några nyheter så 
gå gärna in där och titta, men ni är även välkomna att kontakta mig om ni har några frågor; 
tex hörda jag att någon har haft problem att gå på bussen med permobil och det beror 
antagligen på att chauffören inte får gå ut och kan ta fram rampen.  
 Jag undrar även om ni har använt er av Närbussen på sistone och hur det funkaratt resa med 
den i dessa tider?  

  Trafikkommittén har som övergripande mål att öka säkerheten och bekvämligheten för 

de äldre i trafiken. För att uppnå målen arbetar vi med  

* att förmedla aktuell information om trafikfrågor!  

* vid behov ta kontakt med kommunen, vägverket och ”NTF”= Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande! 
* bistå medlemmar i kontakten med myndigheter i trafikfrågor 
* att minska risken för halk- och fallolyckor 
* att speciellt uppmärksamma de rörelsehindrades svårigheter i trafiken-bl.a. genom 
Samråden i trafikförvaltningen!  

Huddinge i september 2020 för Trafikkommittén 

ALEXANDRA BIRK tel. nr 0708-115416 eller epost alebir18@gmail.com 
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