
Stadsbuss 1 går till Garvarigatan vid MAXI RÅÅ eller nästa hållplats längre upp i backen,  

Sigurd Rings gata, ger lite nerförbacke. Gångavstånd cirka 14 min till Mantena. 

Knutpunkten 13:21 – Lokmansgatan 13:52, Knutpunkten 17:26 Lokmansgatan 17:59. 

Novembermötet ägnar vi åt MANTENA Sverige AB:s verksamhet i Helsingborg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Skåne har Mantena Sverige AB ansvaret för underhåll av Skånetrafikens nya Pågatåg. 
Underhållet utförs i en underhållsdepå på Raus i Helsingborg. Här ligger även företagets huvudkontor. 
  
Pågatågen är lokaltågen inom Region Skåne (Skånetrafiken). Trafiken drivs av Arriva, som även är ansvarig för servicen 
ombord. Huvudman är Skånetrafiken. Orter som trafikeras är bland annat Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ystad, 
Ängelholm, Kristianstad, Simrishamn och Höör.  
  
Mantena Sverige AB i Helsingborg kommer på sikt att ha cirka 60 anställda som skall sörja för underhållet av 69 nya 
tåg levererade av Alstom Transport. Avtalspartner är Skånetrafiken som har ansvaret för kollektivtrafiken i region Skåne. 
 
Affärschef/Business Manager Thomas Nagy, tillsammans med personal informerar om verksamheten: 

 Inledande presentation av Mantena Sverige AB.  
Ägandeförhållande, organisation, vårt uppdrag och underhållsansvar av järnvägfordon, en del av ett trafikupplägg m.m. 

 Rundvisning i verkstad 
Möjlighet att se dagligt underhållsarbete på x-61 tågen, verkstad, produktionsflöde från beredning till verkställande. 
  

OBS! Uppmaning från Thomas Nagy: ”Då vi har höga säkerhetskrav i verkstaden med anledning av 16 KV strömledning, 

samt säkerhetsklassat arbete är det viktigt att samtliga respekterar reglerna och håller ihop gruppen”.   

Varselvästar kommer Mantena att tillhandahålla.  

Fotografering är inte tillåtet i verkstaden, kan dock medges vid förfrågan om fotografering av fordon. 

Välkomna!    

PS! Det blir ingen fika, men vi bjuder på höstens frukt och vatten. DS.  

Kallelse Föreningsmöte Tekniska föreningen. 

Torsdagen den 19 november 2015 

Pass 1 Klockan 14-16 Max 20 personer 

Pass 2 Klockan 18-20 Max 20 personer 

Plats: Mantena Rausterminal, Lokmansgatan 10 

Anmälan om deltagande skall vara Kaj Persson tillhanda senast söndagen den 15 november 2015. 
Antal deltagare är begränsat! Först till kvarn gäller! 

Ange vilket pass du kan komma på: Pass 1, eller Pass 2 eller båda Passen möjliga. 
Alla som kommer med får bekräftelse på när Ni får komma. 

Epost: kaj.persson@kajper.se (Ange ditt namn och telefonnummer och vilket pass som passar)  
SMS:   070-72 85 435 (skriv namn, telefon, helst mobil samt vilket pass)   
Post:   Kaj Persson Nypongatan 32, 253 74 Helsingborg. (Sänd vykort med namn, tel. och Pass) 

http://www.mantena.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/X61
mailto:kaj.persson@kajper.se

