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Vad får dig 
att ta bussen 
eller tåget?

Nyheter • Korsord

Sommartips 
i hela länet!

Sören väntar på utrop
Fler mobiltjänster på gång
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Massor med nyheter!
Det är mycket nu. Men det är nästan bara roliga och 
spännande saker som händer. Det var länge sedan 
X-Trafi k lanserade så många nyheter som till den här 
sommaren. I det här numret av Resa presenterar vi 
nya tjänster i mobilen, ett smidigare sätt att boka 
gruppresor på nätet, en ny tågtidtabell och inte minst 
förändringar kring våra kort och priser.
 I år är också första året när vi inte längre skickar 
hem tidtabellerna till alla hushåll. Nya tekniska 
hjälpmedel och inte minst Internet, gör att vi vågar 
ta det steget. Du kan hämta din tryckta tidtabell på 
ett antal platser i länet eller få den hemskickad om 
du begär det. Läs mer längre fram i Resa och använd 
talongen på sidan 14.

Trevlig sommar!
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Gallerian Nian 
Gävle

Visa upp 
ditt busskort!
För rabatter och erbjudanden

N. Centralgatan 4, 
Gävle, www.studioq.se 

Plusmeny på köpet!
Gäller vid köp av en meny från 50 kronor. 

Gäller på McDonald’s Gävle City, Hemlingby och Valbo.

Åk 10% längre!
10% billigare taxiresa 

med ditt busskort.

Gallerian Nian, Gävle

Gallerian Nian Gävle, 
Valbo Köpcentrum

Gallerian Nian Gävle Nygatan 33, Gävle, 
Valbo Köpcentrum

S. Kungsgatan 16Gallerian Nian, 
Nedre Plan, Gävle

Flanör Gävle / Drottninggatan Gävle 
Valbo Köpcentrum

Stortorget

N. Kungsgatan 11, Gävle

Valbo Köpcentrum

RESTAURANGEN

CH Gävle, Nygatan 45

Gallerian Nian Gävle
Valbo Köpcentrum

Nygatan 33,
Gävle

Café

Du tjänar alltid på att köpa våra kort. Resorna blir billigare 
och du får fi na erbjudanden hos våra samarbetspartners. 
Aktuella erbjudanden fi nns på www.x-trafi k.se
Erbjudandet gäller vid uppvisande av giltigt busskort.

• Årskort
• Stadsbusskort
• Seniorkort
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Nya mobila tjänster och priser

I höst kan du köpa biljett via 
SMS!
Från sensommaren kan du betala din bussbiljett på Stads-
bussarna i Gävle med SMS. Systemet fi nns redan i några 
andra städer i landet och Gävle blir nu först i vårt län med 
SMS-biljetter. Detaljerna är ännu inte klara, men så här 
kommer det i princip att fungera: Du SMS:ar en kod från 
din mobiltelefon till ett nummer. Din ”biljett” kommer som 
ett svarsmeddelande som du visar upp när du går ombord 
på bussen. Biljetten gäller under en viss tid från att du mot-
tagit den i din mobil.
    En enkel SMS-biljett kostar 20 kronor plus operatörens 
avgift för att skicka meddelandet. Summan dras från ditt 
kontantkort eller kommer på din mobilfaktura.

Nu kommer Reseplaneraren också
I slutet av februari lanserades möjligheten att ladda hem tidtabeller till sin mobil-
telefon. Tjänsten har blivit en succé.
– Vi hade som mål att ha 7 500 användare inom ett år. Den siffran har vi redan passe-
rat, berättar projektledaren Andreas Eriksson på X-Trafi k. Nu kompletterar vi med att 
även erbjuda Reseplaneraren i mobilen. Tjänsten kräver dock att du har WAP 2.0.
 Tjänsten fungerar på samma sätt som tidtabellen i mobilen. SMS:a X till 0730-125 250 
och välj där Reseplaneraren. Fyll i mellan vilka platser och när du vill resa och du får 
ett svar direkt med alternativ. Genom att välja ett alternativ kan du se i detalj hur den
resan ser ut. Du kan också surfa in direkt om du har en WAP-telefon på mobil.x-trafi k.se. 
Kostnaden är ordinarie nättaxa för din mobiltelefon, men det kostar väldigt lite efter-
som så små informationsmängder överförs. 

Vi lever i ett informationssamhälle där mycket förändras och 
nya möjligheter skapas. Flera nya tjänster kopplade till mobil-
telefonen lanseras den närmaste tiden. I år är också första 
året som den tryckta tidtabellen inte distribueras till länets alla 
hushåll. Vi vet att allt fl er använder Internet och mobila tjäns-
ter för att skaffa information och satsar därför på att utveckla 
dessa kanaler. Du som ändå vill ha din tabell hemskickad kan 
använda talongen på sidan 14.

Nattillägget försvinner för 
dig som reser med kort.
Från 17 juni behöver du som reser med 30-dagarskort, 
Årskort eller Fritidskort inte längre betala det särskilda 
nattillägget efter klockan 24.00. 
    Nattillägget tas alltså bort för X-Trafi ks trogna kunder. 
Det ska vara så enkelt som möjligt att resa med oss, därför 
slopas det särskilda natttillägget på 15 kronor som funnits 
hittills.
    Med den här åtgärden vill X-Trafi k både minska kontant-
hanteringen på bussarna, få fl er att välja något av våra kort 
när de reser och göra det enklare att resa.
    Nattillägget på enkelbiljetten kostar 10 kr om du betalar 
den kontant eller med Värdekort. 
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Mindre kontanter ombord 
ska ge snabbare resor
Från 17 juni införs en ny prissättning på enkelbiljetter på 
X-Trafi ks bussar och tåg. Syftet är att minska hanteringen 
av kontanter ombord, dels av säkerhetsskäl, dels för att 
minska tiden det tar att betala med pengar och få växel. 
Om bussarna kan göra kortare stopp vid hållplatserna blir 
det lättare att hålla tidtabellen.
    Men du som köper kort på våra försäljningsställen kommer 
inte att drabbas av några prishöjningar. Så här kommer det 
att fungera:

Billigast med kort
Köp ditt Stadsbusskort, Årskort eller 
Värdekort i förväg. En enkel resa 
inom en zon med Värdekort kostar 
då 18 kronor, precis som tidigare.

Oförändrat med förköp
Köp din enkelbiljett på något av 
våra försäljningsställen eller betala 
via SMS. En enkel resa inom en zon 
kostar då 20 kronor för vuxen.

Dyrare ombord
Om du väljer att köpa din enkelresa 
av busschauffören betalar du 
ombordpris. En enkel resa inom en 
zon kostar då 25 kr för vuxen.

Det fi nns alltså pengar att spara på att planera sina 
resor och att välja ett kort som passar dina behov. Vill 
du veta mer om våra kort och priser, kan du gå in på vår 
hemsida www.x-trafi k.se eller ringa Trafi kupplysningen 
0771-9 10 10 9.

Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • 

10-dagskort blir 5-dagskort
Nu försvinner 10-dagskortet och ersätts av ett 5-dagskort.
– Vi har sett att 10-dagskortet inte är särskilt attraktivt bland 
våra resenärer, säger Lars Björling på X-Trafi k. Målgruppen 
för kortet är personer som åker ganska mycket men bara 
enstaka dagar då och då. Många av dessa vet vi tycker att 
det är onödigt att köpa ett kort för så många dagar i taget, 
därför gör vi nu om det till ett 5-dagskort.
    5-dagskortet får samma villkor som det tidigare kortet. Åk 
hur mycket du vill inom det antal zoner som du valt under 
fem valfria dagar under en 120-dagars-period. Prisinforma-
tion och villkor fi nns på www.x-trafi k.se. Du kan även ringa 
Trafi kupplysningen 0771-9 10 10 9 om du har frågor.

Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • 

Ska du ladda mycket? 
Gör det i förväg!
Rånrisken har blivit ett växande problem inom kollektiv-
trafi ken. Därför arbetar många länstrafi kbolag idag med 
att hitta rutiner som skyddar förarna från att bli utsatta för 
våld och rån. Ett enkelt sätt är att minska hanteringen av 
kontanter ombord. Då blir chaufförerna mindre intressanta 
att råna, eftersom bytet inte kan bli så stort. Från 17 juni 
begränsar vi den summa som du kan ladda ditt Värdekort 
med ombord med till 100 eller 200 kronor. Vill du ladda ditt 
Värdekort med mer pengar, kan du göra det vid något av 
våra försäljningsställen.

Billigast med kort
Köp ditt Stadsbusskort, Årskort eller 
Värdekort i förväg. En enkel resa 
inom en zon med Värdekort kostar 
då 18 kronor, precis som tidigare.
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Kommande förändringar
Ålder och villkor
Det pågår ett arbete för att samordna olika åldersgränser 
och villkor inom kollektivtrafi ken i Sverige. X-Trafi k deltar 
i det arbetet och kommer troligen under senare delen av 
hösten att förändra åldersgränserna för ungdomskort samt 
villkoren för studeranderabatter. I nuläget gör tekniska 
hinder att förändringarna inte kan genomföras tidigare.

Fritidskortet
I höst kommer X-Trafi k att se över villkoren för Fritidskortet. 
Målsättningen är att utveckla kortet till ett mer renodlat 
lågpriskort. Fram till dess gäller de nuvarande villkoren, vilket 
bland annat innebär att Fritidskortet är ett mycket förmånligt 
alternativ på sommarlovet. Du som är under 21 år reser
obegränsat med X-Trafi k i hela länet i 90 dagar för endast 
420 kronor.

Bokning av gruppresor för 
skolor, förskolor och dag-
barnvårdare
Förskolor, dagbarnvårdare och grundskolor i Gävleborgs 
län använder ofta X-Trafi ks bussar och X-Tåget för att åka 
till olika aktiviteter. Nu har X-Trafi k infört ett nytt boknings-
system som både sparar tid ger en säkrare bokning.
 
– Tidigare har de fått ringa hit till vår trafi kupplysning och 
anmäla att de vill göra en gruppresa, förklarar Linda Land-
ström på X-Trafi k. Grundskolor, förskolor och dagbarnvår-
dare har så kallade lågtrafi kkort som gäller på vardagar 
mellan kl. 09.00-14.30 och som gör att de kan resa billigare 
på tider när färre åker med oss. Man kan säga att de utnytt-
jar ”tomma” platser. Grupper ska alltid förboka sina resor 
minst två dagar innan resan ska ske. Vi har dessutom satt 
en övre gräns på 25 personer i gruppen per buss och 50 
per X-Tåg.
 
Beställ inloggningsuppgifter
  – Nu kan de själva gå in på vår hemsida och boka plats 
på bussen eller X-Tåget. Då kan inte andra grupper boka 
samma resa och vi undviker att inte alla får plats. Via hemsi-
dan får skolan beställa inloggningsuppgifter där fi nns även 
övriga anvisningar som de behöver. Under våren har Våg-
broskolan testat det nya systemet och tycker att det har 
fungerat bra.
   Den som bokar en gruppresa ska också skriva ut en bok-
ningsbekräftelse från hemsidan och visa upp den för föraren 
eller tågvärden när de reser. Gruppresor som sker före kl. 
09.00 eller efter kl. 14.30 ska som tidigare förbokas genom 
vår trafi kupplysning.
   Har du funderingar om hur gruppbokningen fungerar, 
fi nns information på X-Trafi ks hemsida www.x-trafi k.se un-
der rubriken ”Kundservice”. Du kan också vända dig till 
Trafi kupplysningen telefon 0771-9 10 10 9.

Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • Nyheter från X-Trafi k • 

Hämta din tidtabell här!
Vi har valt att inte distribuera tidtabellerna till hushållen. Vill 
du ha exemplar av den tryckta tabellen fi nns de att hämta 
på följande ställen:

• X-Trafi ks bussar
• X-Tåget
• X-Trafi ks försäljningsställen
• Kommunernas receptioner
• Biblioteken
• Turistbyråerna

På X-Trafi ks hemsida fi nns en komplett lista över platser där 
du kan hämta tidtabeller.

1

Gästrikland

BUSSTIDER 17 JUNI 2007 – 14 JUNI 2008

Gästrikland

1

Hälsingland

BUSSTIDER 17 JUNI 2007 – 14 JUNI 2008 �������
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Gävle sommar

17 JUNI – 19 AUGUSTI 2007 
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X-Trafik 
svarar:

– Utrop i bussarna var planerade 
att införas samtidigt med de digi-
tala skyltarna. Tekniken gick dock 
inte att lösa, säger marknadschef 
Lars Björling. Tyvärr får Sören och 
vi andra vänta i två år till. Då får vi 
nya fordonsdatorer som kan styra 
utropen i  bussarna i hela länet.
– När bussarna som går i trafik 
tillverkades så användes en stan-
dard för bredden på mittgången. 
Däremot fanns ingen norm för 
rollatorer, vilket är olyckligt.
Gemensamma normer för att  
anpassa hjälpmedel och fordon 
verkar nu vara på gång, vilket vi 
ser fram emot.

7resa

– Jag har drivit frågan som politiker, som  
aktiv i olika handikapporganisationer och nu 
som anställd på kommunen, men det verkar 
gå trögt, säger Sören. Det är konstigt, men 
det fungerar ju i många större städer så  
varför inte i Gävle.

Sedan något år tillbaka finns digitala skyltar 
på stadsbussarna i Gävle som visar 
nästa hållplats. Det är till stor hjälp för 
många, men för Sören och andra syn- 
skadade skulle en röst göra att de kunde ut-
nyttja kollektivtrafiken mycket mer och inte 
behöva färdtjänst för vissa 
resor.
– Som synskadad är man  
väldigt utlämnad när man inte 
kan avgöra hur långt man har 
åkt eller när man är framme. 
Sträckan mellan Andersberg 
där jag bor och Centrum kan 
jag varenda meter av, men  
resten av busslinjerna känns 
osäkra, säger Sören. Det 
bästa vore ett tekniskt system 
med röstutrop så att man inte är beroende av 
att chauffören ska komma ihåg att ropa ut.

I sitt arbete som tillgänglighetsrådgivare på 
kommunledningskontoret möter Sören alla 
slags problem och hinder som kan försvåra 
för funktionshindrade att röra sig fritt i sam-
hället. Bussproblematiken är en av de stora 
frågorna enligt honom.
– Varje gång jag har stött på X-Trafik om 
det här problemet säger de att de väntar 
på bättre tekniska lösningar. Jag undrar hur 

länge det ska dröja …
– Men det finns förstås annat också som kan 
förbättras runt trafiken. Att bussarna har låg 
entré är bra, men det går inte att komma 
fram med rollator till föraren för att betala, 
det är för trångt. Det borde man ha kollat när 
man köpte in bussarna.

Sören nämner också utformningen av  
Resecentrum i Gävle där det är svårt att hitta 
eller hinna emellan tågen när plattformarna 
hela tiden varierar. Där är resvärdarna till stor 
hjälp och han hoppas att de får vara kvar.

– Jag är ju ändå en van rese-
när som rör mig mycket ute i 
samhället. Jag vågar be om 
hjälp och blir också ofta igen-
känd vilket gör det lättare.
– Tyvärr byggs mycket i sam-
hället upp efter något slags 
”elitmänniska” som ska vara 
snabb, stark och kunna bära 
en massa resväskor för att 
hinna mellan tågbyten, till 
exempel. Ändå märks en 

viss förändring där arkitekter och planerare 
i dag tar större hänsyn till funktionshindrade 
när det byggs nytt. Det är inte längre en så 
skarp motsättning mellan det estetiska och 
det funktionella.
– Tillgänglighet kan ju faktiskt bytas ut mot 
ordet användbarhet.

Nu är det förstås inte bara i trafikfrågor som 
Sören Norman engageras i sin tjänst. Han 
har till exempel varit med från början i plane-
ringen av nya Läkerol Arena, men konstaterar 
att det ändå inte riktigt blev som han hade 
önskat.
– Andra faktorer fick styra på vissa punkter. 
Min fru brukar fråga om jag inte blir frustre-
rad och irriterad över allt som inte fungerar, 
men – nej, jag tänker inte så. Jag gillar det 
här jobbet trots att det tar lång tid att nå 
framsteg.
– Det finns ju flera positiva saker som  
kommit fram den senaste tiden också. Jag 
vet att många funktionshindrade har nytta av 
talsvar på Trafikupplysningen. Tidtabellen på 
SMS i mobiltelefonen är en annan bra tjänst 
som jag vet att många använder.

Sören Norman är synskadad. De senaste 26 åren har han inte sett någonting alls.  
Men tack vare olika hjälpmedel, den vita käppen och inte minst hunden Rosie, lever han 
ett fullt aktivt liv med arbete som tillgänglighetsrådgivare på Gävle kommun. Ända  
sedan 1975 har han kämpat för att hållplatsnamnen ska ropas ut i högtalarna på bussen.

Tyvärr byggs 
mycket i sam-

hället upp efter 
någon slags 

”elitmänniska”.

Sören har väntat på  
utrop sedan 1975
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PER GESSLE
14 juli, kl 20.30. Högbo Bruk. 
Biljetter: 0771-70 70 70, www.ticnet.se.
Med ett nytt album följer oftast en turné och Per 
Gessle är inget undantag. Den 13 juni sker releasen 
av ”En händig man” och efter att ha varit ledig under två 
somrar blir det nu en turné med stopp i bland annat Högbo 
Bruk. Förvänta er en kaskad av hits – nya såväl som gamla. 

FOLKMUSIKFEST 
21-29 juli. Storvik, Årsunda, Österfärnebo. 
Biljetter: säljs på plats. 

KAMMARMUSIKFESTIVAL 
1-4 augusti. Drottningen, Sandviken. 
Biljetter: köpes på plats eller 026-24 13 80, 026-25 45 17. 
I Drottningen, före detta baptistkyrkan, hålls denna festival 
med en mängd konserter kvällstid. Evenemanget följer det 
koncept som en gång introducerades av Rune Jönsson, som 
grundade  Kammarmusiken i Sandvikens Baptistkyrka. 
www.sandviken.se/kmf

av ”En händig man” och efter att ha varit ledig under två 

Sommartips 

– länet runt!

DRÖMFESTEN
15-16 juni. Drömfabriken, Sandviken. 
Fritt inträde
www.dromfabriken.se

JAZZFESTIVALEN BANGEN
27-30 juni. Högbo Bruk. 
Biljetter: 026-27 27 21, 026-25 45 17. 
Jazzfestivalen Bangen är ett årligt, 
internationellt evenemang. Huvudscenen är i festi-
valtältet i Högbo Bruk men uppträdanden sker 
också i Sandvikens kyrka, Drömfabriken, Kryssetsce-
nen och Sandbacka Park. Exempel på bokade artis-
ter är Sandviken Big Band, Salem Al Fakir, Blood 
Sweat and Tears, HR Big band (Radiobandet Frank-
furt), Yellowjackets, Malene Mortensen kvartett, 
KOOP och Musik Direkts jazzprisvinnare. 
www.bangen.nu

HÖGBO & SANDVIKEN
www.parasoll.nu
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Mellan 8-11 augusti är inget i Gävle 
centrum sig likt, då Gävles kärna 
förvandlas till ett stort festivalom-
råde. Trafi ken leds om och gatorna fylls i sin tur med 
knallar och försäljare, matstånd med läckerheter från 
alla världens hörn, scener och tillhörande uppträdan-
den, tivolin, glada gävlebor och tillresta semesterfi ra-
re. Gävle Cityfest som i år fi rar 15 år räknas som Sveri-
ges största kostnadsfria gatufest och lockar årligen 
mängder av folk. Exempel på bokade artister är Bo 
Kaspers Orkester, Sofi a Karlsson, Anna Book, The Re-
freshments, Zeke Varg, LaPuma, Ale Möller. För de 
yngre kommer det att fi nnas Bodils Minicirkus och 
Clownen Manne. 
www.cityfesten.se

råde. Trafi ken leds om och gatorna fylls i sin tur med 

Sommarkväll är ett nytt evenemang som har premiär i juli 
2007. Tanken med det hela är att lyfta den befi ntliga verk-
samheten i stadskärnan genom att ha scenaktiviteter som 
lockar mycket folk och som samspelar med handeln och 
annat kringliggande. 
 Butikerna kommer att ha kvällsöppet till kl 21 och under 
programmets gång kommer det att fi nnas inslag som t ex 
butiksjakter etc. På scenen kommer det att erbjudas barn- 
och familjeaktiviteter, Sveriges Radio Gävleborg kommer 
att köra sin nya solisttävling som heter Artist 2007 och det 
kommer även att bjudas på tävlingar och allsång. Kvällen 
avslutas med en timmes långt framträdande från en aktu-
ell svensk artist. Exempel på bokade artister är Måns 
Zelmerlöw, Andreas Johnsson, Magnus Carlsson och Tom-
my Nilsson. www.sommarkvall.se

SOMMARKVÄLL I GÄVLE 
Onsdagar under juli. kl 18-22.
Stortorget. Fritt inträde.

PER GESSLE – EN HÄNDIG MANPER GESSLE – EN HÄNDIG MAN
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BOLLNÄSFESTIVALEN 
19-21 juli. 
Biljetter: Tidningen Ljusnan, Söderhamnskuriren, 
Hudiksvalls Tidning och Ljusdalsposten. Under 
dessa tre fullspäckade dagar kommer cirka 50 
artister att uppträda på tre scener. Den breda 
artistmixen med allt från Mora Träsk och Marie 
Sernholt till Jerry Williams och The Hooters med-
för att Bollnäsfestivalen erbjuder något för alla – 
oavsett ålder, tycke och smak. Andra exempel 
på bokade artister är Andreas Johnsson, Eld-
kvarn, Fattaru, Tommy Nilsson, The Sounds, 
Weeping Willows med fl era. Besökande kan för-
utom musikevenemang förvänta sig tivoli, fem-
kamp, trollerier, knallar och försäljning. 
www.bollnasfestivalen.se

BOLLNÄS

OCKELBO

  LJUSDAL

FÄRILAVECKAN
 7-15 juli.
En vecka kantad med temadagar såsom Musik, Lin, Jakt, 
Fiske, Skogsarbete, Forbondetåg med mera. Det kommer 
att fi nnas något för alla! Välj bland draktävling, lådbilstäv-
ling, modevisning, bagageluckeloppis, karneval, konst-
utställning, hantverk, allsång, fotoutställning, raggar-
cruising med mera. 
www.farila.nu, www.ljusdal.se 

  HUDIKSVALL

MUSIK VID DELLEN
29 juni-8 juli. Dellenbygden. 
Biljetter, info: 0650-191 00, 0650-195 10, 0653-104 40. 
Under en vecka skapar Musik vid Dellen vacker musik av 
olika slag. Utbudet är brett med allt från medeltida 
musik, kammarmusik, folkmusik till klassisk musik, jazz 
och visor. Spelmiljöerna varierar – fäbodvallar, hälsinge-
gårdar, kyrkor, den nedlagda masugnen. 
www.musikviddellen.se

  SÖDERHAMN

TRIVSELKVÄLLAR
Torsdagar under juli, kl 19.30. Östra Berget. 
Uppe på Östra Berget anordnas varje sommar så kallade 
Trivselkvällar, där det bjuds på musik från diverse 
artister – både små och stora. Bland annat får ni se några 
trivselstjärnskott mellan 12-16 år som tävlar mot varandra, 
samt uppträdanden från mer etablerade artister såsom 
Jessica Andersson, Gabriel Forss med gospelkör, 
Måns Zelmerlöw, Magnus Bäcklund och Molly Sandén. 
Trivselorkestern backar upp under ledning av Thomas 
Jutterström. 

  GÄVLE

CITYFESTEN 
8-11 augusti. Fritt inträde.

OCKELBO 
MARKNAD  
29 juni-1 juli. 
Sommaren 1981 var 
premiären för Ockelbo 
Marknad. Under de 26 år som 
gått har marknaden utvecklats 
avsevärt, från 80 knallar och cirka 
10 000 besökande till 500 försäljare 
och en beräknad besökskvot på cirka 
150 000 personer. Marknaden har även 
under årens lopp fl yttat runt för att i bör-
jan av 90-talet ha funnit den perfekta plat-
sen – mitt i centrala Ockelbo. Marknaden 
räknas som traditionell, då den mestadels 
fokuserar på marknadsstånden, men det 
bjuds ändå på uppträdanden från diverse 
artister samt mindre tivolin.
www.ockelbomarknad.se 

Falun

Edsbyn
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Varför tar du bussen eller tåget? 

Katrin Andersson, 22 år 
Studerande, Hudiksvall

– Smidigast och billigt.  

Maria Hammarstedt, 36 år 
Barnskötare, Iggesund

– Därför att jag inte har bil. 
Praktiskt.  

Harald Broberg, 50 år 
Käkkirurg, Falun

– Det är bekvämt och 
miljövänligt.

Anna Hernandez, 17 år
Studerande, Sundsvall

– Det är billigast. Åker 
mycket X-Tåg mellan 
Söderhamn och Sundsvall. 
Ibland på helgerna får jag 
åka buss, då det inte går 
så många X-Tåg. 

Sara Sandberg, 21 år 
Jobbar på korttidsboende, Gnarp

– Billigt. Bra alternativ 
om man inte har körkort. 
Ibland när jag ska åka 
till Sundsvall väljer 
jag X-Tåget för det är 
bekvämare och snabbare.  

Inger Sellström, 49 år 
Lärare, Sandviken

– Vi valde att ta tåget för 
att det är mest praktiskt. 
Har varit på skolresa med 
barnen till Järvzoo och att 
åka tåg är lite spännande 
för dem. Och så är det 
bekvämt. 

Eva Helin, 52 år 
Tandsköterska, Falun

– Det undrar vi också. Vi 
skulle ha åkt X2000 imorse 
men tåget valde att inte 
vänta på oss, så vi missade 
det.  Annars är det för att 
det är bekvämt att ta sig. 

Elina Hedqvist, 16 år 
Studerande, Ljusdal

– Därför att jag bor i Hybo 
och måste åka buss till 
skolan.

Monia Sundgren, 19 år 
Studerande, Sandviken

– Jag får gratis busskort 
från skolan. Så jag tjänar 
alltså på att åka buss.

Anders Granö, 35 år 
Arbetslös, Gävle 
– Inte så mycket körkort.

Sven Westin, 73 år 
Arbetande pensionär, Järfälla

– Jag åker X-Tåget för att 
min kollega gör det. 

Erik Gunnarsson, 46 år  
Jobbar med musik i Väster-
norrland, Sundsvall

– Det är billigare och så 
kan jag jobba under tiden. 

Erika Wikström, 20 år 
Studerande, Västerås

– Har ingen bil. Buss är 
väldigt lämpligt när man 
ska åka långt. 

Tobias Moberg, 21 år
Arbetslös, Storvik

– Inget körkort än.

Flavia Bukuru, 31 år
Aisha Uwineza, 8 år
Studerande, Sandviken

– Kommer fortare fram, 
så vi tjänar tid på att åka 
buss. 

Thore Härdelin, 60 år 
Riksspeleman, Delsbo

– Det var bekvämast idag. 
Tar X-Tåget ibland, men 
mestadels blir det faktiskt bil 
när man är ute och spelar. 
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Varför tar du bussen eller tåget? 

Örjan Engblom, 45 år
Jobbar på Patent- och 
registreringsverket, Söderhamn

– Har ingen bil. Jag åker 
X-Tåget till jobbet och på 
hemvägen tar jag bussen. 

Sören Lindblom, 32 år
Jobbar på Ericsson, Ockelbo

– Jag åker buss för att det är 
det billigaste alternativet, trots 
dåligt med avgångstider. 

Nijat Gulijev, 16 år
Studerande, Gävle

– Har varit på Järvzoo och 
åker tillbaka till Gävle. 
Bättre att åka tåget framför 
bussen för på bussen måste 
chauffören stanna och vila.  
Så det går mycket snabbare 
med tåget. 

Farah Muhammed, 16 år, Asra Karam, 17 år, Khazel Jaliljan, 17 år, 
Noor Al Adhesi, 17 år
Alla studerande, Gävle

– Vi har varit på skolresa till Järvzoo. Kunde bara välja X-Tåget. Åker 
lokalbussarna hemma i Gävle för att vi måste, orkar liksom inte gå 
eftersom det är en bit hem. Det är lättare och billigt att ta bussen. 

Bussgods fyra 
säkra kort
Att skicka gods med bussar som 
ändå trafi kerar olika orter är ett 
både miljövänligt och prisvärt 
alternativ. Bussgods är ett helägt 
dotterbolag till X-Trafi k och ser en 
stadig ökning av sina godsvolymer.

– Ja, fl er och fl er upptäcker att vi både är snab-
ba och håller konkurrenskraftiga priser, konsta-
terar Åke Jakobsson, VD på Bussgods. I vår har 
vi lanserat fyra olika produkter för att kunna er-
bjuda ännu bättre service till våra kunder.

Som tidigare fi nns Bussgods Företag och 
Bussgods Privat. De nya produkterna heter 
Prio och Garanti.
– Prio betyder att vi ser till att ditt gods kommer 
med även om lastutrymmet riskerar att bli fullt. 
Vi prioriterar de paketen framför andra, berät-
tar Åke.
– Garanti är precis vad det låter som. Tillsam-
mans med kunden kommer vi överens om när 
godset ska vara framme och betalar tillbaka 
dubbla fraktkostnaden om vi misslyckas att 
hålla tiden. På det här sättet har vi skapat fl er 
valmöjligheter för våra kunder.

Bussgods har sin starkaste ställning i Norrland 
men når orter i hela Sverige och i Finland. Nu 
vill de ytterligare stärka sin position på längre 
transporter. Därför arbetar man nu för en för-
längning av linjen NattiNitti, en expresstur som 
går mellan Haparanda och Stockholm.
– Vi diskuterar en förlängning med sträckan 
Stockholm–Göteborg. När det går i lås kan våra 
kunder skicka gods mellan Göteborg och Hap-
aranda inom ett dygn. Det fi nns knappast nå-
got transportalternativ som slår det till våra 
priser!

Varför tar du bussen eller tåget? Det fi nns många skäl att välja tåget eller 
bussen. En del är självklara, 

andra ibland lite oväntade. Resa 
tog en tur runt länet med

 X-Tåget och några bussar. 
Så här svarade några av de vi mötte.

Bussgods 
Företag

Bussgods 
Privat

Bussgods 
Garanti

Bussgods 
Prio

Gustaf Jonsson, 22 år
Studerande, Gävle

– Det fi nns inget annat alter-
nativ mellan Gävle och Bollnäs. 
Gör praktik där på sjukhuset. 
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Får en kick av 
att springa 

Namn: Olivia Lindh
Ålder: 15 år
Familj: Mamma Ulrika och Jens, 
pappa Patrik och Marie, syskonen 
Adam, Sanna, Tyra och Julia
Gör: Friidrottar i Gefl e IF, går första 
året på gymnasiet
Kör: Cykel
Åker: Buss, tåg och bil
Drömresa: New York verkar häftigt
Meriter: IUSM-brons 1000 m, 
USM-silver 800 m och 1500 m Hinder, 
Skol SM-guld 1500 m Hinder, Lag USM-
guld.

Det verkar så lekande lätt. Olivia Lindh studsar, nästan 
fl yger fram över Gavlestadions löparbana. Olivia är 
en av Sveriges mest lovande medeldistanslöpare och 
rankas bland de tre första i sin åldersklass på alla de 
distanser som hon tävlar i. Men hon skäms lite över 
att hon inte är mer insatt i friidrottsvärlden.
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Jag är en riktigt 
dålig förlorare,
inte så mycket 

på löparbanan ...

Får en kick av 
att springa 

– Jag är ingen sån som kan rabbla en massa 
namn på friidrottare, säger Olivia. Jag kän-
ner till de allra största namnen förstås och 
tittar på TV när det är stora tävlingar, men 
mer än så bryr jag mig inte.

Olivia berättar att det var 
efter GD/GIF-Olympiaden 
(stor skoltävling) i sexan som 
hon började träna friidrott.
– Det var en klasskompis 
mamma som tyckte att jag 
skulle prova på friidrott. 
Eftersom jag tyckte att det 
verkade roligt så följde jag med. Först pro-
vade vi allt möjligt och jag tyckte att 60 me-
ter var roligast, men min första tävling som 
jag åkte på ställde jag upp i 800 meter och 
kom trea. Det gick så bra att jag fortsatte att 
tävla på den distansen. Det blev helt auto-
matiskt sen att jag började satsa på medel-
distanslöpning.

För en utomstående låter det nästan obe-
gripligt. 800 meter är två varv runt stadion 

och det handlar om att springa fort hela 
tiden. Det är jobbigt …
– Precis när man har gått i mål är man helt 
slut och är glad att det är över. Men man får 

en kick efteråt och då vill man 
bara springa igen, säger Oli-
via och ler. I ett 800-meters-
lopp gäller det att få en bra 
position långt fram från bör-
jan, så det är en del knuffar 
innan alla har hittat sin posi-
tion. När ett varv är kvar bru-
kar det börja röra på sig och 
de sista 200-300 meterna 

måste man ha krafter kvar till en spurt. För-
utom 800 meter tävlar Olivia även i 1500 
meter, 2000 meter och 1500 meter hinder. 
Därutöver blir det en del stafetter tillsam-
mans med sina lagkompisar.
– När vi är ute på tävlingar fungerar vi som 
ett lag även om var och en förstås är mest 
fokuserad på sina grenar.

Olivia går första året på Teknik-idrottpro-
grammet på Polhemsskolan i Gävle. 

Det betyder att hon kan träna även på skol-
tid några timmar varje vecka.
– Vi får också ledigt för att åka på tävlingar 
eller träningsläger, men måste förstås ta 
igen tiden vi förlorar. Vi har veckor som vi 
enbart har prov. Efter dem är det lugnt ett 
tag. Jag tycker att det fungerar bra, jag hin-
ner plugga både före och efter träningarna.

Det Olivia skulle vilja bli så småningom är 
inredningsarkitekt.
– Jag har alltid gillat att inreda och hålla på 
med mitt rum. Mamma är likadan och pap-
pa jobbar som plattsättare. Inom friidrotten 
har hon inte lika klara mål. Där handlar det 
mer om att satsa på det kommande året och 
att göra bra tider. I år hoppas hon på att 
komma med i Ungdoms-Finnkampen. När 
vi pratar om OS 2012 i London eller 2016 ser 
hon mest förvånad ut. Hon har inte tänkt rik-
tigt så långt. Än.

Fram till för ett par år sedan hade Olivia pro-
blem med magen, hon tycktes inte ta åt sig 
näring. Det visade sig att hon var glutenin-
tolerant och måste undvika livsmedel som 
innehåller detta ämne.
– Nu har jag fått ordning på det och jag har 
blivit både längre och starkare. Ibland kan 
det vara svårt att veta vad maten innehåller 
när vi är utomlands och tränar eller på täv-
lingar, men oftast går det bra. Man lär sig 
nya saker hela tiden. Resor är kul. I förra 
veckan var vi på träningsläger i sydöstra 
Portugal och då åkte vi över till Spanien för 
att shoppa. Fast det visade sig inte vara nå-
gon hit …
– Annars på resorna med friidrottslaget sit-
ter vi mest och pratar eller bara tar det lugnt. 
Jag är en riktigt dålig förlorare, men visar 
det inte så mycket på löparbanan. Men när 
det kommer till kortspel och andra säll-
skapsspel har jag svårt att visa min lite öd-
mjukare sida, skrattar Olivia.

sms:a X  till 0730-125 250 
Nyhet!

Reseplanerare 
i mobilen

Nu kan du även söka 
din resa från hållplats 

till hållplats.

och ladda ned tidtabellen direkt i mobilen!

Då kan du alltid ta reda på när våra bussar och X-Tåg går, 
oavsett var du befi nner dig. Tjänsten kräver att du har en 
mobiltelefon som är uppkopplad på internet och som kan köra 
JAVA. Nedladdningen kostar cirka 40 öre plus sms-avgiften. 
På vår hemsida fi nns information om hur tjänsten fungerar.



14 resa

Skicka tidtabeller!

Jag vill att ni skickar följande tidtabeller till mig:

Rätt lösning  nr 1/07

resa utges av X-Trafi k. Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Omslagsfoto: Frank Julin.

Tryck: Color Print.

Upplaga: 145.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 
vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren.

X-Tåget i 
egen tidtabell
Nu har vi samlat alla tåg-
tider i en egen tidtabell. 
Det gör att du enkelt kan 
få en överblick över vilka 
resmöjligheter som fi nns 
med X-Tåget i länet. Tid-
tabellen fi nns att få på 
X-Tågen, våra försäljnings-
ställen, på biblioteken och 
ett antal andra platser i 
länet. En komplett lista 
fi nns på vår hemsida www.
x-trafi k.se 
    Du kan även beställa 
den via talongen på denna 
sida.

1

X-Tåget
TÅGTIDER 17 JUNI 2007– 5 JAN 2008

Cityfesten en riktig resfest
Under Cityfesten i Gävle i början på augusti upplever X-Trafi k 
några av årets mest hektiska dygn. Inte bara Stadsbussarna i 
Gävle utan även X-Tågen och andra landsbygdsbusslinjer fylls 
med festsugna resenärer.
 I år är X-Trafi k samarbetspartner till 15-årsfi rande Gävle 
Cityfest och hoppas att arrangemanget ska bli en minst lika 
stor succé som tidigare år. Håll utkik efter den särskilda pro-
gramtidningen som kommer under sommaren. Där fi nns infor-
mation om förändringar och förstärkningar i vår trafi k.

Posta talongen i ett kuvert till X-Trafi k, Box 125, 
826 23 Söderhamn. OBS! Märk kuvertet ”Tidtabell”.

Namn

Adress

Postadress

Telefon

■  Hälsingland

■  Gästrikland 

■  X-Tåget

■  Gävle Sommar

■  Bollnäs

■  Hudiksvall

■  Sandviken

■  Söderhamn

X-Trafi k har valt att inte distribuera tidtabeller till alla hushåll i länet. Skälet är att många 
numera får sin information i första hand via andra kanaler. För dig som ändå vill ha en tryckt 
tidtabell, fi nns dessa att hämta på våra bussar, X-Tåg, våra försäljningsställen, biblioteken och 
ytterligare ett antal platser i länet. Hela listan hittar du på vår 
hemsida www.x-trafi k.se Du kan även få tabellen hemskickad 
kostnadsfritt. Fyll i talongen nedan. 

1

Gävle sommar
17 JUNI – 19 AUGUSTI 2007 

Mellan 15 juni och 15 juli 
betalar du bara halva priset 
för 30-dagarskort och 
Stadsbusskort för vuxna. 

Halva priset 
15 juni – 15 juli
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Vinn Värdekort! Skicka korsordet senast 31 juli 
2007 till: X-Trafi k, Box 125, 826 23 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. 

1:a pris är ett Värdekort 

Vinnare i korsordet nr 1-07. 
1:a pris Värdekort 500 kr: Stina Skoglund, 
Bollnäs. 2:a pris Värdekort 400 kr: AnnKristin 
Lantz, Bergvik. 3:e pris Värdekort 300 kr: 
Sebastian Sjöblom, Gävle. 4:e pris Värde-
kort 200 kr: Maja Holmström, Hudiksvall.
5:e pris Värdekort 100 kr: R. Westerinen, 
Gävle. Grattis och trevliga resor!

Namn: Adress:
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X-Trafik AB, Box 125, 826 23 Söderhamn. Tel 0270-741 00, www.x-trafik.se

Jag tar bussen för att 
få en promenad.
Först blev jag arg, men sedan tänkte jag att man 

får göra det bästa av situationen. Det nya schemat 

på gymmet passar inte mig. På torsdagar krockar 

spinningen med Body Combaten och på tisdagar när 

jag jobbar sent, missar jag Power Yogan. Det hjälper 

inte att jag tar bilen från jobbet, halva passet har 

redan gått när jag kommer fram.

   Men så kom jag på att det finns en busshåll-

plats ett par hundra meter från mitt hus. Om 

jag går dit och tar bussen får jag några 

minuters bonusmotion varje dag. 

Ibland hoppar jag av en hållplats 

tidigare för att utöka dosen lite extra. 

När jag tog bilen från dörr till dörr fick jag 

nästan dåligt samvete, kände mig som en riktig 

säck potatis. 

   Busspromenaden tillsammans med trapporna på 

jobbet, magdansen på måndagar och träningen inför 

Vårruset gör att det ändå blir en del fysisk aktivitet 

varje vecka, trots allt. Man vill ju hålla sig i trim så 

att man ser ung och fräsch ut. Ser en äldre man på 

bussen ibland som sitter och ler för sig själv. Undrar 

varför han är så glad?


