SL, gör om och gör rätt!
Låt pensionärer åka buss gratis under icke rusningstid
Det är många av våra medlemmar inom Stockholmsdistriktet som har varit upprörda över
SL:s nya regler som kommer att gälla från 28 oktober.
SL:s nya biljettregler innebär att man från och med 28 oktober inte kan åka med en oblippad
reskassa även om man har pengar på kortet.
Många medlemmar hört av sig till distriktet och förklarat sitt missnöje. En medlem som
mejlade till oss skriver:
” Att bli beskylld för att vara plankare är direkt oförskämt när det är SL som saknar förmåga
att ordna problemet på ett sätt som passar även äldre resenärer utan tillgång till
blippapparater.”
Distriktsordföranden Ann Hedberg Balkå tycker det är orimligt av SL att ställa krav på främst
äldre resenärer om att ha en mobiltelefon och att kunna hantera den för biljettköp.
Nu ändrar sig alltså SL. I ett pressmeddelande skriver företaget att vid biljettkontroll på
en buss ska kontrollanten göra en rimlighetsbedömning i de fall resenären inte har en
giltig biljett.
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet kommer att ta upp problemet inom regionens olika
råd. Vi kommer inte att nöja oss med SL:s svar om luddiga och godtyckliga bemötande
av oss seniorer.
Som vår distriktsordförande Ann Hedberg Balkå sade till SL; Gör om och Gör rätt!
Den här frågan har distriktets trafikombud Alexandra Birk har diskuterat med SL för flera
månader sedan.
”Som trafikombud för SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet har jag för flera månader sedan
efterlyst blippmöjligheter i bussens bakre del som flera andra länder har (och som jag läst
även här 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.
Låt pensionärer åka gratis under icke rusningstid- något som vi försökt driva länge!”
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