
Regeringen tvingar alla tågbolag in i ett gemensamt bokningssystem som kommer kosta 
skjortan…och blockera… och fördröja… 

Det ska vara enkelt att hålla sig informerad 

Du som åker tåg måste ha möjligheten att hålla dig informerad om marknadens utbud på ett 
enkelt sätt. Man behöver också veta hur olika resesätt kan kombineras. Lagförslaget innebär 
att alla järnvägsföretag är skyldiga att informera om sitt utbud i ett gemensamt system för 
trafikantinformation. 

Toni kommentar: 
Regeringen gav vika för kollektivisterna och deras gemensamma plattform föreningen 
svensk kollektivtrafik som fullt ut betalas av skattebetalarna. 
Att tvinga in alla tåg operatörer i ett gemensam informationssystem är lika huvudlöst 
som att tvinga in alla världens flygbolag att vara med. Ända in i det sista sprattlade 
olika politrucker från alla partier inkl (m) emot en full avreglering, en som synnerligen 
har utmärkt sig är den konverterade fd moderaten Adelsohn som numera bedriver 
kommunistisk vimmel snack 
där han in i det sisat försökte stoppa veckoslutstågen och ifall det skulle godkännas 
endast skulle gälla från lörd kl 12.00 till söndag 18.00 och en full avreglering var inte alls 
att tänka på. 
Nu måste regeringen införa en tillväjningslag fram till dec 2011 så att monopolister efter 
150 skall vänja sig vid konkurrens.  
Rätt vi talar om Sverige och inte Nord Korea, och vi befinner oss 2010 och inte hundra 
år sedan. 
  
Det verka som om hela det kollektivistiska patrasket in i det sista försöker skapa så 
många hinder som möjlig och då kom man på det sluga med att tvinga in alla i ett 
gemensamt informationssystem. Den som har lite mer IQ än en fiskmås begriper snabbt 
att det innebär en förfärlig administration och bara att hålla det dags aktuell kräver en 
rad byråkrater som kommer sätta upp sin egen agenda som förlamar. 
Om detta hade varit en framgångsväg hade flygbolagen för länge sedan etablerat en 
motsvarande plattform. 
Den svenska dumheten är så ingrodd att de få som trots allt pekade på andra alternativ 
försvann i tysthetens öken. 
  
  
 
Citat: 
Regeringen & konkurrens på spåret med resenären i centrum 
För att ge berörda aktörer möjlighet att successivt vänja sig vid en konkurrensutsatt marknad 
kommer den att införas stegvis, under ett och ett halvt år, med start sommaren 2009. 
 
Toni kommentar: 
Att ge aktörerna att vänja sig vid konkurrens, säger inte denna mening allt om 
tillståndet i landet? Det låter som om man avreglera Sovjet!  
 


