
Bli medlem i  
Lokaltrafikintresserades Förbund!!!

Detta är föreningen för dig som…

• tycker om att uppleva lokaltrafik tillsammans
• gillar den lilla gruppen där man lättare 
 får gehör för sina egna idéer
• vill läsa om lokaltrafik också ute i stora vida 
 världen i dåtid, nutid och framtid
• är intresserad av trafikanalyser och följer upp makthavarna i   
 lokaltrafiken 
• gillar banvallspromenader och studiebesök  
• uppskattar digitalbilds- och filmaftnar 

Medlemskap inklusive tidningen 
kostar 200 kr för ett år 
Gratis provtidning vid tecknande av medlemskap 
på Hjulmarknaden eller liknande.

Mera om LTF, utförligare presentation – Vänd!

LTF



LTF – Lokaltrafikintresserades Förbund

Lokaltrafikintresserades förbund (LTF) är en förening med syfte att skapa debatt och intresse kring 
den aktuella lokaltrafiken och trafikpolitiken 
Därför ägnar vi oss åt ett allmänt intresse kring lokaltrafik, för fordon, tidtabeller, sträckningar o s v.  
Sedan försöker vi också engagera oss trafikpolitiskt och verka för en bättre lokaltrafik där så behövs.

Vi ger ut tidningen Lokaltrafikmagasinet som utkommer minst fyra gånger per år, beroende på hur 
mycket material som finns att publicera i tidningen och på hur mycket pengar vi har att trycka för.

Vi ordnar också ett antal medlemsmöten under höst, vinter och vår; ungefär en gång i månaden. T ex 
digitalbilds- eller klassiska diabildsaftnar förekommer med svenska eller utländska bilder; eller också 
har vi bara en diskussionskväll.
Vi anordnar även utfärder då vi åker ut och reser till ett visst mål eller på en viss (linje)sträcka eller 
så ordnar vi studiebesök vid t ex ett trafikföretag i närliggande orter eller på mer närliggande depåer 
eller dylikt.
Som exempel kan nämnas besök på Waxholmsbolaget, Arriva Ulvsundadepån, MTR Norsborgsdepån 
och Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Som alla ideella föreningar har vi ständig önskan om att få nya medlemmar, så vi skulle vara väldigt 
glada om Du går med! Medlemsavgiften är 200 kr. Den som tecknar medlemskap på Hjulmarknaden 
eller liknande forum får en gratis tidning från vår tidigare utgivning.

Betalning till:
Nordea 3270 00 7427-0, kontots namn: Tore Ericson (LTF).
Kontot är inte plusgirokonto men plusgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från 
Nordeakonto. Kom ihåg att ange namn och adress som avsändare.
Vid internetbetalning använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. 
Vid förstagångsinbetalning anmäl även din adress och e-post till vår kontaktadress (får ej plats i med-
delanderutan).

LTF-kontakt: 
Anders Wettemark, ordförande Tel 070-593 74 63
e-post anders.wettemark@bredband.net 
eller Jörgen Lagercrantz, redaktör Tel 070-9800067
e-post globtrott@bredband.net 

LTF på Internet: www.bussmicke.se/LTF

Tack för visat intresse!

VÄLKOMMEN!
SOM MEDLEM!


