
Transdev tog emot vice statsminister Isabella Lövin i Eskilstuna
Den 7 februari välkomnade vi vice statsminister och Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimatminister Isabella Lövin i
Eskilstuna. Delegationen fick lära sig av Transdevs erfarenhet inom eldriven kollektivtrafik och av det välfungerande trepartsamarbete mellan
Sörmlandstrafiken, Eskilstuna Kommun och Transdev. Programmet arrangerads av Transdev, Miljöpartiet i Eskilstuna och Isabella Lövins stab.

Från vänster till höger: Anna Bergfors (Eskiltuna Kommun), Bengt Karlsson (Transdev), vice statsminister Isabella Lövin, Gunnar Schön (Transdev),
Mathias Hjelte (Sörmlandstrafiken), Malin Landin (Sörmlandstrafiken), fotograf: Emelie Otterbeck.

Med tolv elbussar i drift och ett välfungerande trepartsamarbete mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev har Eskilstuna
blivit en modell i Sverige och internationellt när det gäller hållbar kollektivtrafik.

-  Ministern var engagerad och ställde många frågor om elbussarna och hur vi på Transdev uppfattar olika frågor inom branschen. Det kändes
hedrande att ta emot vice statsminister Isabella Lövin på vår bussdepå i Eskilstuna. Vi fick möjlighet att berätta om att vi tror att framtidens
kollektivtrafik kommer vara personifierad, automatiserad, uppkopplad och eldriven och vi är idag det transportföretag som har flest elbussar i
Sverige och i Europa, säger Gunnar Schön, VD för Transdev Sverige.

Trepartsamarbetet och framtidens kollektivtrafik i fokus

Delegationen togs emot av Transdev, Sörmlandstrafiken och Eskilstuna Kommun och fick provåka elbuss samt besöka bussdepån. Alla tre
aktörer betonade vikten av trepartsamarbetet som gör att vi idag kan erbjuda en modern kollektivtrafik i Eskilstuna så att fler kan resa smart
och hållbart. Med den nya klimatlagen som trädde i kraft i januari, satte regeringen som mål att transportbranschen skulle minska sina utsläpp
med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Trepartsamarbete i Eskilstuna bidrar aktivt till att klimatmålen uppnås.

Isabella Lövins besök till Eskilstuna var också en möjlighet för Transdev att prata om elbusspremien samt om framtidens kollektivtrafik med
koncept som t.ex kombinerad mobilitet.

Besöket fick uppmärksamhet inom både lokal- och branschpress.



Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige, pratar om elbussarna med vice-statsminister Isabella Lövin och Linus Lakso, ordförande för MP i Eskilstuna.

Vice statsminister Isabella Lövin studerar elbussen.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Charrier, Kommunikatör ansvarig för press och public affairs, Transdev Sverige
Tel: 08-629 50 27 
E-post: thomas.charrier@transdev.se 

Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Vi driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och
vi har egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Varje dag genomförs hundratusentals resor
med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen: Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, Flygbussarna charter, Båtbussarna, Snälltåget, Styrsöbolaget och
Blidösundsbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.


