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Julafton 
X-Tåget 
Kör enligt lördagstidtabell. 
Gävle - Ljusdal kl 10.06, 12.06 och 14.06 
Ljusdal - Gävle kl  08.05, 10.14, 12.08, 14.04 och 16.08 
Gävle - Hudiksvall kl 13.15
Gnarp - Gävle kl 09.00 
Hudiksvall - Gävle kl 14.35 
 
Stadsbussarna i Gävle 
Linje 1, 2, 3 och 16 kör enligt sön- och 
helgdagstidtabell utan nattrafi k.
Linje 10, 11 och 12 kör enligt sön- och 
helgdagstidtabell utan nattrafi k. Turer med anmärkning 
J körs ej.

Linje 95 
Kör enligt sön- och helgdagstidtabell. Turer med 
anmärkning J körs ej.

Linje 53 
Ljusdal - Hudiksvall Från Ljusdal kl 07.15, 09.15, 11.15 
och 13.15 
Hudiksvall - Ljusdal Från Hudiksvall kl 09.20, 11.20, 
13.20 och 15.20 

Linje 100 
Edsbyn - Bollnäs - Söderhamn 
Från Edsbyn kl 09.45, 10.45, 11.45 och 12.45 
Från Bollnäs kl 10.35, 11.35, 12.35 och 13.35 

Söderhamn - Bollnäs - Edsbyn 
Från Söderhamn kl 09.43, 11.43, 12.43 och 14.43 

Bussar, X-Tåg och färdtjänst i jul- och nyårshelgen
Från Bollnäs kl 10.40, 12.40, 13.40 och 15.40 
  
Juldagen 
Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie sön- och 
helgdagstidtabell med nattrafi k. 

Annandag jul 
Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie sön- och 
helgdagstidtabell. 

Nyårsafton 
Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie 
lördagstidtabell med nattrafi k.

Nyårsdagen 
Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie sön- och 
helgdagstidtabell. 
  
Fritidskortet gäller dygnet runt under jullovet 
19/12 - 9/1.  

Färdtjänst Julafton: Du som ska resa med 
specialfordon på Julafton ska förbeställa din resa senast 
söndagen den 16/12. Ring beställningscentralen på 
telefon 020-64 64 65 och tala om när och vart du vill 
åka. Vanlig färdtjänsttaxi får också förbeställas om man 
så önskar.
Beställningscentralens öppettider är: Måndag-fredag 
06.00-22.00. Lördag och helgdagsafton 07.00-22.00. 
(Gäller även julafton och nyårsafton).
Söndag och helgdag 08.00-22.00.

Blir det en vit jul? Kommer tomten? 
Hur går bussarna och tågen?
I dessa tider när klimatet och traditionerna vacklar en smula, kan det 
kännas tryggt att veta att bussarna och tågen i alla fall går under 
helgerna. Visserligen i en något mindre omfattning än normalt, men 
vi fi nns där om du behöver förfl ytta dig mellan släkt och vänner. Vi 
ska inte heller glömma att många arbetar som vanligt under jul och 
nyår och för dessa är vår trafi k en nödvändighet.
   Det är kanske dags att skapa en ny tradition i år eller åtminstone 
ett nytt löfte för nästa år. Du kan säkert hitta ett antal resor som du 
hittills av ren slentrian gjort med bilen. Fundera på om du kan byta 
ut några av dessa mot buss eller tåg. Vi lovar att både du och miljön 
tjänar på det!

God jul och trevliga resor! 
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Jag blir så förbannad på 
den där j-a bussen!

Du står vid en busshållplats, det är kallt och det snöar. 
Bussen borde ha varit här redan för fem minuter sedan 
och du tittar oroligt på klockan. Ditt viktiga möte bör-
jar om en halvtimme och nu fi nns risken att du kommer 
att missa tiden. Så vad gör du?

Ring Trafi kupplysningen 
0771-9 10 10 9. 
Kolla om de har fått in någon rapport om försening-
en. De kan då också ge dig råd om hur du ska göra 
nu. Trafi kupplysningen är bemannad vardagar kl. 
06.00-22.00 och på helger kl. 09.00-22.00. Samtalet 
kostar som ett vanligt lokalsamtal. Om du ringer från 
din mobiltelefon, gäller din mobiloperatörs taxa.

Stå kvar och 
vänta ett tag till.
Antingen kommer bussen 
som är försenad eller så kom-
mer nästa buss i turlistan. Be-
roende på linje och tidpunkt 
kan det ibland vara det snab-
baste sättet att komma fram.

Resegaranti för förseningen. 
Om förseningar i vår trafi k gör att du riskerar att 
komma mer än 20 minuter försent till ditt resmål, 
har du rätt att ta en taxi på vår bekostnad. Du mås-
te dock betala taxiresan och skicka in kvittot till oss. 
Vi ersätter upp till 400 kronor i kontanter eller 450 
kronor i presentkort som kan bytas mot färdbevis 
hos oss. Mer information fi nns på www.x-trafi k.se.
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Ta bussen och  
Ta bussen eller tåget till något av alla 

arrangemang eller julmarknader som hålls 

runt om i länet. Gör det till en avkopplande 

utfl ykt, upptäck julhandeln i grannstaden och 

unna dig en värmande glögg när snön faller. 

Vi  ser till att du kommer tryggt och säkert 

tillbaka hem igen.   

ill åTa bussen eller tåget

arrangemang eller ju

åTa bussen ellell

GÄVLE

Mer Jul i Gävle 
Det händer massor i Gävle Centrum under hela 
december. Gävle satsar på att bli hela Sveriges 
julstad. Gå in på www.merjuligavle.se och se hela 
programmet. Alla bussar och tåg passerar Gävle 
Centrum.

Valbo Köpcentrum
Linje 1 går var 15:e minut från Rådhuset till Valbo 
köpcentrum. 

Gävle centrum
När du ska handla inne i stan kan det vara skönt 
att slippa parkeringskaoset. Alla bussar går till 
centrum var 10:e minut.

Bondens Egen Marknad 
Lördag 22 december, Rådhustorget kl 10.00-
14.00. Handla jul- och mellandagsmat direkt av 
bonden mitt i staden. 
Se vad som säljs och av vem på 
www.bondensegen.com

rum under hela 
li hela Sveriges
l h h l

4 resa
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X-Tåget till julen!

Fler erbjudanden på 
www.x-trafi k.se! 

Årskort
Stadsbusskort
Seniorkort

Ta en paus hos oss. Unna dig en middag. Hårda paket från AIRCALL.

Åk taxi billigare. Hyr en bil över julhelgen. Gör dig vacker till jul.

Fina julklappstips.

HUDIKSVALL 

Gratis buss alla 
lördagar fram till jul. 
Ta stadsbussen när du ska in till stan och 
handla. Du slipper trassla med parkering 
och kan shoppa i lugn och ro.

JÄRVSÖ 

Julmarknad 
8-9 december, kl 11.00-16.00, Stenegård. 
En två dagar lång julmarknad, anordnad av 
Järvsö Hembygdsförening. Ta X-Tåget till 
Järvsö.

BOLLNÄS 

Mitt i länet 
Ta en tur på X-Tåget eller med busslinje 
100. I Bollnäs fi nns den traditionella små-
stadsjulhandeln.

SÖDERHAMN

E-Center och 
centrumhandeln 
I Söderhamn hinner du med att besöka 
stadens båda köpcentra. Bussar passerar 
centrum på väg ut till E-Center, enkelt att 
hoppa av och handla.

Handla klappar i Gävle med busskortet!

GÄVLE 

Åk 2 betala för 1 
Söndagarna 2:a och 3:e advent åker ni 
2 på Stadsbussarna i Gävle men betalar 
bara för 1. Ta bussen till shoppingen!

SANDVIKEN 

Stanna i Sandviken 
Upplev stämningen och den nya julbelys-
ningen i centrum. På ”Julnatta”den 21/12 
är butikerna öppna till kl 21. 
Söndagsöppet 16:e och 23:e december.

Visa upp 
ditt busskort!
För rabatter och erbjudanden

5resa
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Jag tittar på klockan, 
17,35, rätt tid är 17,38, hoppas tåget inte 
är försenat. På en parkering vid järnvägs-
stationen i Ockelbo väntar jag på tåget 
från Gävle för att hämta Gertrud (frugan).  
Här kommer tåget, rätt tid också vad skönt. 
Jag startar bilen och kör fram till stations-
huset, där står många bilar så jag stannar 
på en busshållplats.
En strid ström av folk lämnar tåget men 
Gertrud syns inte till, nåja hon är väl nån-
stans i vimlet, det är bara att vänta för jag 
kan inte lämna bilen, kommer det en buss 
måste jag kvickt fl ytta mig. Efter en stund 
tunnas folkströmmen ut. Var är Gertrud, 
det må väl inte ha hänt något?  Hon är ju 
van att ta sig fram med tåg, har åkt den här 
sträckan många gånger genom åren och 
aldrig missat tåget.

En ung kvinnlig konduktör lämnar tåget 
och kommer halvspringande över per-
rongen mot raden av bilar. Hon stannar 
vid förardörren.  Jag blir skitskraj, har det 
hänt något?
– Heter du Åke, undrar hon?
– Jaa det gör jag, vad är det, får jag 
ur mig skräckslaget!
– Din fru har klivit på fel tåg och är på väg 
mot Söderhamn, du kan hämta henne där!  
 Hur gör jag nu, 
tänker jag. 
Hon kan ju inte veta att jag åker till Söder-
hamn, tänk om hon tar ett tåg eller buss 
och inte stannar tills jag kommer dit? Jag 
sätter full fart mot Söderhamn.

I Gävle kliver Gertrud på tåget som står 
på plattform 5, det har hon gjort många 
gånger genom åren, hon sätter sig i lugn 
och ro och börjar läsa en tidning hon köpt. 
Plötsligt startar tåget, redan, hon tittar på 
klockan fem minuter för tidigt. Nåja, klock-
an har väl saktat sig men hon förnimmer 

en svag oro, känslan att något inte stäm-
mer blir allt intensivare. 
Nej, nej, så här nära gräset brukar inte tå-
get gå, ”oj då”, nu tar det ett spår åt fel 
håll också. Gertrud far upp från sätet och 
tittar efter någon som inte har proppar i 
öronen, hon går fram till en dam. 
– Ursäkta, vart är tåget på väg?
– Till Hudiksvall.
Gertrud får syn på konduktören, går fram 
och frågar. 
– Går inte det här tåget till Ockelbo?
– Nej, vi är på väg till Söderhamn/Hudiks-
vall.

– Hjälp, jag ska ju till 
Ockelbo!
– Lugn säger konduktören, följ med mig så 
ordnar vi det här. Det var tio förra veckan 
och du är den femte den här veckan! 
Gertrud tänker på mig som väntar på sta-
tionen i Ockelbo, hur ska det bli nu, han 
har ju aldrig mobilen med sig så det går ju 
inte att få kontakt med honom, ”åh”, det 
här ser verkligen hopplöst ut. Hon följer 
med konduktören till förarhytten och råd-
gör om hur dom ska gå till väga. Mycket 
vänliga och hjälpsamma människor, både 
konduktören och lokföraren, Gertrud får 
snabbt känslan att det här kanske ordnar 
sig bra ändå.  

Efter ett antal misslyckade försök av lokfö-
raren att ringa bekanta till oss som skulle 
kunna åka till stationen och informera mig 
beslutar han.  
– Jag ringer Ockelbotåget så får dom ta 
kontakt med Åke, vad har han för bil und-
rar lokföraren?
– En vit Nissan!  
Från Ockelbotåget lovar man att lämna 
mig meddelandet. 
Senare ringer lokföraren Ockelbotåget 
igen och får bekräftat att den kvinnliga 
konduktören fått tag i mig och att jag ska 
hämta Gertrud i Söderhamn, men den be-
kräftelsen har jag ingen aning om. 

Äntligen är jag framme i Söderhamn och 

svänger in till stationen, men vad konstigt, 
det här ser inte ut som en fungerande järn-
vägsstation. Plötsligt minns jag, järnvägs-
stationen är ju fl yttad men den måste väl 
vara här i närheten, åtminstone nånstans 
efter järnvägen.   
Två ungdomar kommer strosande en bit 
bort, jag går dem till mötes och frågar. 
– Är inte det här järnvägsstationen?
– Inte nu längre, den är fl yttad!
– Aha, var är den nu då?
– Åt det hållet men det är bra långt dit!       
Skit, tänker jag för tiden går och jag und-
rar:
– Hur svänger jag i korsningen borta vid 
viadukten, höger eller vänster?
– Det är ungefär rätt fram! 

Jag tackar ungdomarna och går bort till 
bilen medveten om att det inte går att åka 
rätt fram vid viadukten men ungefär rakt 
fram. Ja, ja, jag åker väl så då.   Kommer till 
trevägskorsningen vid viadukten, svänger 
vänster, därefter till höger, det blir unge-
fär rakt fram men jag hamnar på en åter-
vändsgata. Jag vänder och åker sakta och 
lite rådvill tillbaka mot närmaste korsning. 
En taxi kommer körande från andra hållet 
och stannar något framför mig, han öpp-
nar bildörren och tittar stint på mig.  
Förbaskat tänker jag, kör jag mot enkelrik-
tat eller nåt? Jag öppnar min bildörr. 
– Vad är det, undrar jag.
– Letar du frugan, frågar taxichauffören.
– Jaa, svarar jag och ser nog ut som en 
fågelholk.
– Följ efter mig så hittar du henne, säger 
taxikillen.

Å, jösses vad skönt 
tänker jag men hur i 
hela världen har det 
här gått till? 
När Gertrud kliver av tåget i Söderhamn 
går hon ut framför stationsbyggnaden, på 
parkeringen står en taxi men hon tar ingen 
notis om den.  Hon söker efter en telefon 

En sann berättelse om en resa. 

Och vad som hände sen.
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Seniorkort 2008 
– res hela året i hela länet.

Klipp här

Beställningstalong
Jag vill beställa ett Seniorkort för 2008. Kortet kostar 
2160 kronor och berättigar till fritt antal resor under 2008 
på X-Trafi ks bussar, X-Tåget, Tåg i Bergslagen och 
Upptåget inom Gävleborgs län. 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon:

Födelsenummer:      

(    ) Skicka mig information om Autogiro.     
(    ) Jag vill betala mot postförskott.  
(    ) Jag har haft Seniorkort tidigare.

Posta kupongen till X-Trafi k, Box 125, 826 23 Söderhamn. 
Märk kuvertet ”Seniorkort”.   

Texta tydligt!

  år   år mån mån dag dag

Seniorkort är ett personligt kort 
för dig som fyllt 65 år. 
Det gäller för obegränsat antal 
resor med X-Trafi ks bussar, X-
Tåget, Tåg i Bergslagen och Upp-
tåget inom Gävleborgs län under 
2008.

Du kan välja att betala 2160:- via 
postförskott eller månadsvis via 
autogiro 185:-/månad (inkl adm 
avgift 5:-).

Vill du beställa eller ha 
mer information, ring 
Trafi kupplysningen 
0771-9 10 10 9. 

men kan inte hitta någon så hon går ut mot 
vägen. Hon får syn på Viggenplanet som 
hon känner igen och kan lokalisera sig, 
den här vägen måste Åke komma tänker 
hon.  Mycket riktigt, efter en stund får hon 
se mig blåsa förbi. Hon vinkar och gestiku-
lerar men inte ser jag det.  Taxichauffören 
måste ha sett hennes reaktion för han kör 
sakta fram till henne. 
– Väntar du på någon?
– Ja min man, jag gick på fel tåg så han 
kommer från Ockelbo, han körde nyss 
förbi!
– Han kanske åkte till gamla stationen, jag 
gör en sväng kanske jag ser honom, vad 
har han för bil?

– En vit Nissan med 
reg. nr:---, vet inte 
bokstäverna!
Jag följer efter taxin tills den svänger in på 
en parkering framför något som inte ser ut 
som en järnvägsstation, där kommer Ger-
trud springande och vinkar. Taxin fortsätter 
sakta över parkeringen, svänger runt och 
ser ut som den tänker åka därifrån. 
Jag öppnar bildörren och ropar åt Ger-
trud. 
– Har du betalat taxin?
– Nej det glömde jag, sa hon, vänder om 
och stoppar taxin.
– Jag har inte betalat för att du hjälpte oss, 
vad kostar det?
– Nej då, det kostar inget, ha en skön som-
mar svarar den snälle taxichauffören. Och 
så åker han vidare.   

På vägen hem går vi igenom det som hänt 
och alla mina frågetecken rätas ut.  Härligt 
med snälla och hjälpsamma människor, 
dom fi nns nog lite varstans i Gävleborg, 
bevisligen en taxichaufför i Söderhamn 
och två lokförare och två konduktörer på 
X-Trafi k.  

Ett stort tack till er från: Åke och Gertrud!
(Hela berättelsen med alla detaljer fi nns 
att läsa på www.hemvideo.eu/taget)

Nytt 
pris!

7resa
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Åka buss? Jag?! 
Det går aldrig några bussar 
som passar mig. Inte när jag 
vill åka i alla fall. Och inte 
precis dit jag ska. 

Det kostar pengar att åka buss. 
Antingen ska man betala varje 
resa eller varje månad. Bensin 
betalar man ju bara då och då.

Bussarna är alltid sena. 
Det spelar ingen roll hur 
tidigt jag åker, jag kommer 
för sent ändå.

Det är jobbigt att behöva gå till och från busshåll-
platsen. Den tiden skulle jag kunna använda till att 
motionera istället.

Det går nästan alltid en tidigare buss.

Hört talas om 
vardagsmotion? 
Hoppa av en 
hållplats tidigare 
istället!

Jag hamnar säkert vid någon som ska 
prata och vara trevlig och det har jag inte 
lust med. Jag vill vara ifred när jag reser.

Ta med dig en Mp3-spelare eller 
en bok. De fl esta respekterar 
faktiskt om du vill vara ifred.

Det verkar krångligt att ta bussen. 
Man måste ju veta både var man ska 
kliva på och var man ska kliva av.

Du lär dig nog ganska snabbt. På nästan 
alla bussar fi nns informationsskyltar och 
på vissa bussar stora kartor som talar om 
var du är. Annars kan säkert både föraren 
eller någon medpassagerare hjälpa till. 

Det är mycket bekvämare att ta bilen. Då kan 
jag bara gå till parkeringen, skotta fram bilen 
och köra iväg dit jag ska. 

Ibland kan det vara skönt 
att slippa skotta.

Ursäkt nr 1

Ursäkt nr 6

Ursäkt nr 2

Ursäkt nr 7

Ursäkt nr 3

Ursäkt nr 4

Ursäkt nr 5

Kolla Reseplaneraren på vår 
hemsida eller ring Trafi kupplys-
ningen. Där kan du få hjälp att 
hitta resealternativ som kanske 
passar dig. www.x-trafi k.se eller 
0771-9 10 10 9. Du blir troligen 
förvånad över alla möjligheter.

Har du kollat någon gång hur mycket din bil egent-
ligen kostar? På vår hemsida fi nns en länk där du 
kan göra en kalkyl: www.x-trafi k.se
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 Aldrig!!!
Jag åkte buss för 20 år sedan och det var både 
skramligt och obekvämt, så sedan dess sätter jag 
mig inte på en buss.

Även bussarna har utvecklats 
på 20 år. Det kanske är dags 
att testa en modern bussresa?

På mitt jobb åker ingen 
buss. Hur skulle det se 
ut om jag gjorde det?

Dina arbets-
kamrater skulle 
kanske tycka 
att du var en 
miljöhjälte.

Jag har ju ändå en parkerings-
plats på jobbet. Det är väl dumt 
att inte använda den. 

Det är väl dumt 
att använda 
den om du inte 
måste.

Ursäkt nr 8

Ursäkt nr 9

Ursäkt nr 10

9resa
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Mimmi får 
en kick 
av karate
Mimmi Bornegrim öser på med slag och sparkar mot sand-
säcken. Det känns nästan i mina egna revben, trots att jag 
står ett par meter vid sidan om. För en som aldrig tidigare 
sett fullkontakt-karate, eller kyokushin som det heter på 
japanska, är det en häftig upplevelse. Och Mimmi från 
Valbo är faktiskt Europamästare i sin klass.

Det är fredagkväll nere i Robert Wik-
lunds Dojo mitt i Gävle. Mimmi Bornegrim 
ska göra ett av många träningspass inför 
resan till Japan om några veckor. När de 
fl esta andra 18-åringar förbereder sig för 
en kväll med kompisarna eller ute på kro-
gen, kör Mimmi stenhårt för att vara så 
bra som möjligt till den kommande täv-
lingen.
– Man orkar inte vara i toppform hela ti-
den. Den här sporten kräver så extremt 
mycket, så man toppar sig under ett antal 
veckor inför tävlingen och sedan måste 
man vila ett tag efteråt, berättar Mimmi.
Kyokushin räknas som den allra hårdaste 
formen av karate. Fullkontakt innebär att 
man med sparkar och karateslag ska slå ut 
sin motståndare. Endast slag och sparkar 
mot ansiktet, rygg, leder och knän är för-
bjudna.
– En match pågår i ett par minuter och 
det är full satsning hela tiden. Man ska 
helt enkelt slå ut sin motståndare.

Frågorna hopar sig hos betraktaren. Gör 
det inte ont? Blir man skadad? Har du nå-
gon taktik? Hur kom det sig att du börja-
de? Mimmi bara skrattar åt de lite fåniga 
frågorna.
– Man får såna här sår ibland, säger Mim-
mi och visar en knoge med en sårskorpa 
på. Vi tjejer får ha skydd för brösten och 
killarna suspensoar, i övrigt är vi helt 
oskyddade. Men jag fi ck fl er skador som 
fotbollsmålvakt. Och man måste härda 
kroppen för att vänja den vid smärtan. 
Jag brukar till exempel slå mig själv löst 
på smalbenen med en tom glasfl aska, det 
hjälper. 

För en utomstående låter det bara snäp-
pet bättre än att sitta framför TV:n med en 
påse chips och en öl på fredagskvällen.

– Så mycket taktik hand-
lar det inte om, mer att 
ge järnet i varje match 
och vara mer tekniskt 
skicklig än motstånda-
ren. Och jag började 
med sporten som de 
fl esta andra. Jag följde 
med en kompis till en träning när jag var i 
10-årsåldern. Jag tyckte det var häftigt 
att kunna sparka så högt.
– När jag var 16 år tog jag svart bälte och 
det är riktigt bra. På EM i Holland förra 
året gick jag hela vägen och vann guld. 
Då stämde allt.

I Dojon tränar också ett gäng yngre för-
mågor vid sidan av Mimmi. De går igenom 
olika grundpositioner och kommandoor-
den från tränaren ljuder genom lokalen.
– Jag gör också såna övningar, säger 

Mimmi. De är grunden för sporten och 
den måste jag hela tiden slipa på, oavsett 
hur bra jag blir.

– År 2010 arrangeras det 
första världsmästerska-
pet för damer i Japan. 
Då siktar jag på att ta 
guld. Det skulle vara häf-
tigt att bli ihågkommen 
som den första världs-
mästarinnan i kyokushin.  

Lägger du av då?
– Fan, heller! Jag kan väl inte sluta när jag 
är som bäst, heller. 

Fast Mimmi har en plan för livet utanför 
karatemattan också.
– Helst vill jag bli stridspilot. Jag går na-
turvetenskapliga programmet med inrikt-
ning mot räddning, risk, säkerhet och 
miljo på Räddningsgymnasiet i Sandö just 
nu. Om jag inte kan bli pilot kanske jag 
blir brandman istället. Jag gillar att man 
har tid till egen träning på jobbet.

Jag brukar slå mig 
själv löst på smal-

benen med en tom 
glasfl aska.
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I N T E R VJ U N

Namn: Mimmi Bornegrim

Ålder: 18 år

Familj: Mamma Petra, pappa Niclas, 

systrarna Lina 19 och Fia 12

Bor: Sandö/Valbo

Gör: Går sista året på Räddningsgym-

nasiet

Kör: Tog körkort idag! Premiärturen 

gick i en Dodge Caliber

Åker: Tåg och buss till Sandö

Drömresa: Vill åka till Australien

PRESSTOPP!

Mimmi 2:a i All Japan Open!

Helgen 17-18 november avgjordes tävlingen 

All Japan Open i Tokyo. Det är en av världens 

största karatetävlingar och Mimmi lyckades i år 

nå ända till fi nal. Där föll hon mot en japanska 

efter förlängning. Mimmi säger att hon ändå 

är nöjd med sin insats. På vägen till fi nal slog 

hon tre japanskor, bland annat mästarinnan från 

2005, och en tjej från Australien. 

11resa
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2007 duggade nyheterna tätt
Under det här året har X-Trafi k lanserat fl era nya tjänster och 
även gjort andra förändringar som vi hoppas ska vara uppskat-
tade av våra resenärer. Här är några exempel:

• Tidtabellen kan laddas hem i mobiltelefonen. 
11.500 nedladdningar tom oktober månad!

•  SMS-biljetter på Stadsbussarna i Gävle för att 
minska kontanthanteringen.

•  Nattillägget slopat för alla som reser med 
kort.

•  Distributionen av tryckta tidtabeller till alla hus-
håll slopades. En bra sak för vår miljö.

•  Fler vagnar på X-Tåget och en tyst avdelning. 
Nu kan fl er resa och upptäcka hur smidigt tåget är.

• Evenemangsbiljetten TuRe infördes. Underlättar 
för alla vid större arrangemang som Bollnäsfesti-
valen, Cityfesten, Brynäs matcher och liknande.

•  Reseplaneraren kan laddas hem i mobiltelefonen. 
Nu kan du alltid ta reda på hur du ska åka med oss. 1

BollnäsBUSSTIDER 17 JUNI 2007 – 14 JUNI 2008

Tyst avdelning

Här inne är det 
lugnt och tyst 
och mobilen är 
helt avstängd.  

Nu kan du göra din resa ännu enklare 
genom att lösa den speciella evene-
mangsbiljetten TuRe. Då reser du tur 
och retur med linje 13 för 40 kronor och 
slipper tänka på att ha kontanter tillhands 
på bussen.
    TuRe kan köpas i förväg på våra kund-
center, köpställen eller på Brynäs-shopen.

Linje         – direktlinje mellan Rådhuset - Läkerol Arena
Linje 13 avgår från Rådhuset var 10:e minut från två timmar 
innan matchstart. Cirka 10 minuter efter matchen går 
bussarna tillbaka ner mot Rådhuset igen.
    

SKICKA

ELLER

TILL

Gäller Stadsbussarna i Gävle 
(zon 61)

Åk med TuRe till Läkerol Arena

De senaste åtta åren har resenärerna 
på norra stambanan fått känna på otaliga 
förseningar. En av dem är Gunilla Lund-
berg som pendlar från Bollnäs och Kila-
fors till Gävle varje dag.
–Jag har pendlat i 20 år nu och det har 
faktiskt sakta blivit bättre. Men visst är 
det tråkigt att behöva ta av sin fl extid för 
att tåget är sent, säger Gunilla. Senast 
det hände var tåget 57 minuter försenat 
och då fi ck jag bara 100 kronor i ersätt-
ning från X-Trafi k.
– Ofta får man inte heller information om 
vad förseningen beror på, där kan det bli 
mycket bättre.

– En annan sak som irriterar är att de nya 
tysta avdelningarna inte är särskilt tysta. 
Det är ju inte bara mobiltelefoner som 
kan vara störande för oss som vill sova el-
ler jobba, utan även vanligt prat och stoj.
– Vi har fått signaler nu som säger att ban-
arbetena längs sträckan ska vara klara, sä-
ger X-Trafi ks marknadschef Lars Björling. 
Med det hoppas vi att våra resenärer ska 
slippa mycket av det strul som de fått stå 
ut med under de senaste åren.
– Just informationen kring förseningar är 
en av de saker som vi fått mest kritik för 
de senaste åren och där ska vi defi nitivt 
se till att bli bättre.

Är det slut på tågpendlareländet nu?
– De tysta avdelningarna på X-Tåget är 
ett starkt önskemål från våra resenärer. Vi 
måste se till att informera bättre, men där 
krävs att alla som reser tar sitt ansvar och 
hjälper till om det ska fungera.

Lars Björling
Marknadschef
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Trafi kinformation

Trafi kinformation

Klipp ur och spara.

Ändrade tågtider fr o m 9 december t o m 14 juni 2008

Sun
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C

Måndag-Fredag
     -     - 06.10 06.36 06.42 06.49 07.09 07.10 07.15 07.50 
     -     -     -     - 08.18 08.25 08.48 08.49 08.55 09.36 
 08.28 08.33 p 09.00   09.31   09.32   09.39   09.59   10.02   10.07   10.51   
 12.24   12.29 p 12.56   13.27   13.28   13.35   13.55   13.56   14.01   14.46   
 14.37   14.42 p 15.08   15.41   15.42   15.49   16.09   16.10   16.15   16.54   
 16.45   16.50 p 17.24   17.52   17.53   18.00   18.20   18.21   18.32   19.16   
     -     -     -     - 18.35   18.42   19.07   19.08   19.13   19.56   
     -     -     -     - 20.18   20.25   20.57   21.03   21.08   21.53   

Lördag
     -     - 09.00 09.31 09.32 09.39 09.59 10.02 10.07 10.51 
     -     -     -     - 14.35 14.42 15.04 15.05 15.10 15.46 
h 17.57   18.02 p 18.29   18.55   18.56   19.03   19.23   19.24   19.29   20.18   
h     -     -     -     - 20.18   20.25   20.57   21.03   21.08   21.53   

Sön- och helgdag
     -     -     -     - 13.28   13.35   13.55   13.56   14.01   14.46   
k 20.30   20.35 p 21.06   21.33   21.34   21.41   22.01   22.02   22.07   22.43   

h Går ej 24/12.
k Går ej 25/12.
p Endast påstigning.

Gäv
le 

C
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Söd
erh
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Sun
ds

va
ll C

Sun
ds

va
ll V

Måndag-Fredag
 05.30 06.05 06.11 06.12 06.31 06.39 06.40 07.11 07.39 a 07.45   
 06.28   07.09   07.19   07.23   07.42   07.50       -     -     -     - 
 09.14   09.56   10.02   10.03   10.22   10.30   10.36   11.08   11.36 a 11.42   
 12.06   12.46   12.52   12.53   13.15   13.23   13.27   13.56   14.23 a 14.29   
 14.13   14.48   14.54   14.55   15.18   15.25   15.26   15.52   16.25 a 16.31   
 16.18   16.56   17.02   17.03   17.25   17.32   17.33   18.03       -     - 
 17.11   17.47   17.54   17.57   18.20   18.27       -     -     -     - 
 18.06   18.47   18.53   18.54   19.15   19.23       -     -     -     - 

G S S G S S
Lördag

 13.15 13.54 14.01 14.02 14.20 14.28     -     -     -     - 
h 15.10   15.50   15.56   15.57   16.16   16.24   16.25   16.56   17.24 a 17.30   
h 18.20   18.54   19.00   19.01   19.23   19.31       -     -     -     - 

Sön- och helgdag
 12.06   12.46   12.52   12.53   13.15   13.23       -     -     -     - 
k 17.17   17.58   18.05   18.06   18.25   18.33   18.34   19.09   19.37 a 19.43   
m 21.15   21.50   21.56   22.01   22.19   22.27   22.28   22.54       -     - 

a Endast avstigning.
h Går ej 24/12.
m Går ej 23/3.

a  Endast avstigning.
h  Går ej 24/12.
m  Går ej 25/12, 23/3.

a Endast avstigning.
h  Går ej 24/12.
k  Går ej 25/12.
m går ej 23/3.

Hedesundas 
hockeyungdomar 
på VIP-hockey
Det blev Hedesunda IFs U13-lag 
som vann utlottningen bland 46 lag 
att få se en Brynäsmatch i Läkerol 
Arena. De fi ck träffa Leif Boork före 
matchen och även utse matchens 
lirare. Tyvärr slutade matchen med 
en bortaseger för MoDo med 0-1, 
men vi gissar att det var ett glatt 
gäng som ändå satte sig på bussen 
tillbaka till Hedesunda.

Rätt lösning  nr3/07

resa utges av X-Trafi k. Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Omslagsfoto: Stéfan Estassy.

Tryck: Color Print. Upplaga: 145.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 
vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren. 
Med reservation för eventuella tryckfel.

X-Tåg Sundsvall - Gnarp -Hudiksvall - 
Söderhamn - Gävle

X-Tåg Gävle - Söderhamn - Hudiksvall - 
Gnarp - Sundsvall
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Trafi kinformation

Klipp ur och spara.

Trafi kinformation

Ändrade tågtider fr o m 9 december t o m 14 juni 2008
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Måndag-Fredag
 06.00 06.09 06.31 06.35 06.44 06.46 06.57 07.08 07.13 07.23 07.48 
 07.00 07.09 07.35 07.40 07.49 07.50 08.00 08.11 08.16 08.26 08.52 
 08.05 08.14 08.30 08.34 08.50 08.51 09.01 09.12 09.17 09.29 09.54 
 10.14 10.23 10.39 10.43 10.52 10.53 11.03 11.14 11.19 11.29 11.54 
 12.08 12.17 12.36 12.40 12.50 12.51 13.01 13.12 13.17 13.27 13.52 
 14.04 14.13 14.29 14.36 14.45 14.49 15.00 15.11 15.16 15.26 15.51 
 16.08 16.16 16.32 16.37 16.45 16.46 16.56 17.07 17.12 17.22 17.50 
 18.10   18.19   18.37   18.41   18.50   18.51   19.01   19.12   19.18   19.28   19.55   
 21.32   21.45   22.01   22.05   22.14   22.15   22.25   22.36   22.41   22.52   23.24   
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Måndag-Fredag
 05.59 06.23 06.32 06.38 06.54 07.05 07.06 07.20 07.24 07.41 07.51 
 08.04 08.28 08.37 08.43 08.55 09.06 09.08 09.17 09.21 09.37 09.48 
 10.06 10.30 10.39 10.45 10.56 11.07 11.08 11.17 11.21 11.38 11.48 
 12.06 12.30 12.39 12.45 12.56 13.07 13.08 13.17 13.21 13.37 13.47 
 14.06 14.30 14.39 14.45 14.56 15.07 15.08 15.22 15.26 15.42 15.52 
 16.15   16.39   16.48   16.54   17.10   17.20   17.21   17.31   17.35   17.51   18.00   
 17.10   17.37   17.47   17.52   18.03   18.13   18.14   18.24   18.28   18.49   18.59   
 19.28   19.58   20.07   20.13   20.24   20.35   20.36   20.50   20.56   21.12   21.22   
 21.08   21.32   21.41   21.47   21.58   22.09   22.14   22.23   22.27   22.51   23.04   

Lördag
 08.05 08.14 08.30 08.34 08.50 08.51 09.01 09.12 09.17 09.29 09.54 
 10.14 10.23 10.39 10.43 10.52 10.53 11.03 11.14 11.19 11.29 11.54 
 12.08 12.17 12.36 12.40 12.50 12.51 13.01 13.12 13.17 13.27 13.52 
 14.04 14.13 14.29 14.33 14.45 14.49 15.00 15.11 15.16 15.26 15.56 
 16.08 16.16 16.32 16.37 16.45 16.46 16.56 17.07 17.12 17.22 17.50 
h 18.10   18.19   18.37   18.41   18.50   18.51   19.01   19.12   19.18   19.28   19.55   

Sön- och helgdag
 10.14   10.23   10.39   10.43   10.52   10.53   11.03   11.14   11.19   11.29   11.54   
 12.08   12.17   12.36   12.40   12.50   12.51   13.01   13.12   13.17   13.27   13.52   
 14.04   14.13   14.29   14.36   14.45   14.49   15.00   15.11   15.16   15.26   15.51   
 16.08 16.16 16.32 16.37 16.45 16.46 16.56 17.07 17.12 17.22 17.50   
 18.10   18.19   18.37   18.41   18.50   18.51   19.01   19.12   19.18   19.28   19.55   

h Går ej 24/12

Lördag
 10.06 10.30 10.39 10.45 10.56 11.07 11.08 11.17 11.21 11.38 11.48 
 12.06 12.30 12.39 12.45 12.56 13.07 13.08 13.17 13.21 13.37 13.47 
 14.06 14.30 14.39 14.45 14.56 15.07 15.08 15.22 15.26 15.42 15.52 
h 16.15   16.39   16.48   16.54   17.10   17.20   17.21   17.31   17.35   17.51   18.00    
h 21.03   21.32   21.41   21.47   21.58   22.09   22.14   22.23   22.27   22.43   22.53   

Sön- och helgdag
 10.06   10.30   10.39   10.45   10.56   11.07   11.08   11.17   11.21   11.38   11.48   
 12.06   12.30   12.39   12.45   12.56   13.07   13.08   13.17   13.21   13.37   13.47   
 14.06   14.30   14.39   14.45   14.56   15.07   15.08   15.22   15.26   15.42   15.52   
 16.15   16.39   16.48   16.54   17.10   17.20   17.21   17.31   17.35   17.51   18.00    
k 19.28   19.58   20.07   20.13   20.24   20.35   20.36   20.50   20.56   21.12   21.22   
 21.08   21.32   21.41   21.47   21.58   22.09   22.14   22.23   22.27   22.51   23.04   

k Går ej 25/12 och 23/3.h  Går ej 24/12.
k  Går ej 25/12, 23/3.

Ljusdal - Bollnäs - Ockelbo - Gävle

-Tåg Gävle - Ockelbo - Bollnäs - Ljusdal

Ta bussen till 
Bandyn i Sandviken 
Ta Bandybussen direkt till SAIK:s 
hemmamatcher på Arena Jernvallen!

Bandylinje 10 Trafi kerar sträckan Högbo 
Bruk – Högbovägen – Odengatan – Jan-
sasgatan – Köpmangatan – Storgatan – 
Barrsätragatan – Hyttgatan – Sandvikens 
Resecentrum – Fredriksgatan – Årsundavä-
gen – Arena Jernvallen/Seljansborg.
Linjen har avgångstid från Högbo Bruk, 40 
minuter innan matchstart och trafi kerar alla 
ordinarie hållplatser.

Bandylinje 21 Trafi kerar sträckan Fors-
backa (Konsum) – Gävlevägen – Västerled 
– Vallhovsvägen – Fredriksgatan – Väster-
led – Smassens väg – Västerled – Sätraga-
tan – Årsundavägen – Arena Jernvallen/
Seljansborg.
Linjen har avgångstid från hållplats Fors-
backa (Konsum), 40 minuter innan match-
start och trafi kerar alla ordinarie hållplatser. 
Efter matchen går bussarna tillbaka den 
omvända vägen cirka 10 minuter efter 
matchslut. X-Trafi ks ordinarie taxa gäller. 
Mer info www.saik.com och www.x-trafi k.se 
eller ring trafi kupplysningen 0771-9 10 10 9.

Linje 100 
– världsbäst på bandy!
Det fi nns nog ingen busslinje i hela världen 
som är så anpassad för bandy som linje 100. 
Söderhamn, Bollnäs och Edsbyn heter ban-
dymetropolerna som trafi keras. Det fi nns 
avgångar som passar både före och efter 
matcherna. Att sitta lugnt tillbakalutad i en 
varm buss är dessutom en betydligt bättre 
uppladdning inför matchen än att köra bil på 
vintriga vägar.
 Ta bussen till bandyn nästa gång. Tid-
tabeller och Reseplaneraren hittar du på 
www.x-trafi k.se
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Vinn Värdekort! Skicka korsordet senast 30 januari
2008 till: X-Trafi k, Box  264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet
”Korsord”. Endast postade lösningar gäller!  1:a pris är ett Värdekort 
på X-Trafi k laddat med 500 kr. 2:a-5:e pris är Värdekort laddade 
med 400 – 100 kr. Vinnarna meddelas per brev och publiceras i 
nästa nummer av RESA. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

ri

kort 

Vinnare i korsordet nr 3-07. 
1:a pris Värdekort 500 kr: Eva Ramström, 
Bollnäs. 2:a pris Värdekort 400 kr: Gun Fors-
mark, Bergby. 3:e pris Värdekort 300 kr: 
Jonas Sjödin, Gävle. 4:e pris Värdekort 
200 kr: Florence Wiklund, Gävle. 5:e pris 
Värdekort 100 kr: Lillemor Larsson, Gävle. 
Grattis och trevliga resor!

Namn: Adress:
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www.x-trafi k.se

Sex på bussen 
är bra för miljön

Det räcker med sex personer ombord på en 
av våra bussar för att det ska vara en bra idé 
för miljön. Dagens moderna bussar körs på 
miljödiesel och är utrustade med partikelfi lter. 
Det gör dem väldigt skonsamma för miljön.
2006 gjordes 12,3 miljoner resor med X-Trafi k. 
Men vi har plats för fl er. Ta bussen – vi kör dig!


