
1resa

Nr 4/2006 

E N  T I D N I N G  F R Å N  X -T R A F I K  •  W W W. X -T R A F I K . S E  

Ylva följer 
tonernas väg

Restips • Nyheter • Korsord

Julshoppa 
med busskortet

Vad gör du om
bussen brinner?
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Dags för ett nytt nyårslöfte?
Har du tröttnat på de gamla vanliga nyårslöftena? De där 
som verkar vara ohjälpligt försedda med bäst-före-datum och 
som alltid får något lätt unket över sig när februari börjar. Då 
kanske vi får komma med ett nytt löfte som faktiskt borde ha 
förutsättningar att leva lite längre. Här kommer det: ”Jag lovar 
att tänka efter vilket färdmedel jag ska använda varje gång 
jag ska göra en resa.” Alltså, finns det alternativ som kan vara 
bättre? Måste jag ta bilen eller fungerar det lika bra med tåg 
eller buss?
   Vid många resor och för många människor är bilen det enda 
rimliga alternativet. Men oftare än du kanske tror kan du välja 
ett annat färdsätt och spara miljön, pengar, tid eller stress på 
köpet. När det passar vet bara du själv. Lova att du tänker på 
det under 2007.

God Jul och Gott Nytt År önskar X-Trafik.

 

Bussar, X-Tåg och färdtjänst i jul- och nyårshelgen
Julafton: Följande turer kör enligt sön- och 
helgdagstidtabell:

X-Tåget
Gävle - Ljusdal kl 10.09, 12.08 och 14.05
Ljusdal - Gävle kl 10.12, 12.08, 14.08 och 16.05
Gävle - Hudiksvall kl 11.30
Hudiksvall - Gävle kl 13.27

Stadsbussarna i Gävle kör enligt 
sön- och helgdagstidtabell:
Sista avgång för Stomlinjerna 1, 2, 3 är kl 23.20 från 
Rådhuset. Lokallinje 10 se www.x-trafik.se Lokallinjerna 11 
och 12 har sista avgång kl 15.20 från Rådhuset.

Servicelinje 16 kör enligt sön- och helgdagstidtabell.

Linje 95 går från Rådhuset kl 09.20, 11.20, 13.20, 19.20 
och 22.20
Från Harkskär kl 10.10, 12.10, 14.10, 20.10´och 22.50

Linje 53
Ljusdal - Hudiksvall Från Ljusdal kl 07.15, 09.15, 11.15 
och 13.30
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
Från Bollnäs kl 10.40, 12.40, 13.40 och 15.40

Juldagen: Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie sön- 
och helgdagstidtabell med nattrafik.

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

Nyårsafton: Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie 
sön- och helgdagstidtabell med nattrafik.

Nyårsdagen: Bussar och X-Tåg kör enligt ordinarie 
sön- och helgdagstidtabell.

Fritidskortet gäller dygnet runt under jullovet 
20/12 - 5/1. Nattillägg tillkommer efter midnatt.

Färdtjänst Julafton: Du som ska resa med 
specialfordon på Julafton ska förbeställa din resa senast 
söndagen den 17/12.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.
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Rim och resor med X-Trafik
När det är jul ska man rimma, det tycker vi är kul. 
Här kommer några julklappstips med anknytning till hjul.
Ett julkort från X-Trafik kommer laddat med destinationer,
en uppskattad gåva som ger glädje till generationer.
Var rädd om dina kära, skänk trygghet på färden,
med korten gör du även en insats för världen.    

Dagkort
Hela dagen, kors och tvärs i länet kan du fara
först till Bollnäs, sen till Järvsö för att titta bara.
Upp till Ljusdal för en fika, 
och i Hudik blev det lika.
Tänk vad mycket man på en dag kan hinna, 
med ett dagkort finns gott om pengar att vinna. 

Seniorkort
Med ålderns rätt kan det vara skönt att lämna över ratten
till en yngre chaufför som rattar utav katten
Sätt dig bekvämt och luta dig tillbaka
utnyttja erbjudandet om kaffe med en liten kaka.
Kort sagt – njut av att resa billigt under resten utav året
någon glädje ska du ju ha av det gråa håret.

Fritidskort
När skolan för dagen tagit slut och är över,
väntar kompisar och träning, det är då du mest behöver
nån som skjutsar dit och hämtar dig tillbaka
så att du ingetdera nånsin behöver försaka.
Men gladast blir nog ändå dina nära 
som slipper jäkta och träningsväskan bära.  

Värdekort
Ladda kortet med en hundring eller flera
om du ska resa och vill slippa riskera
att betala mer än du behöver för din tripp
ty åka kontant är inte något klipp
Nej, bättre då att lägga pengar på refill
så tjänar du stålar och slipper allt spill.

Stadsbusskort
Du som rör dig mest i Gävle eller bor i Hudiksvall
har ett eget kort som ger dig chans, i alla fall
att få rabatt och fina erbjudanden
bara vifta med ditt kort i vänsterhanden.
Kaffe, blommor, bio eller smycken kan det vara,
kanske något annat som en slant kan spara. 
 

Årskort
Är du en av dem som går och drömmer
om resor jorden runt och glömmer
att du hinner resa långt och ofta
i din sköna hemmakofta.
Ett årskort gör dig resklar alla dar
ta bussen eller tåget varthelst du far. 
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• Stadsbusskort  
• Årskort 
• Seniorkort

Erbjudanden fi nns alltid på 

www.x-trafi k.se

10% på sortimentet när du 
handlar för minst 25 kr.

Stortorget

10% på alla 
BIK BOK-varor.

10% rabatt på alla 
resväskor.

5% på hela sortimentet. 
(ej tårtor och smörgåstårtor)

Plusmeny eller 
dip på köpet.

20% rabatt på allt.

10% rabatt på allt i butiken.

Köp tre valfria 
SPA-produkter betala 

endast för två.

10% rabatt på akvariedeko-
rationer (kan ej kombineras 
med övriga erbjudanden).

10% rabatt på det 
radiostyrda sortimentet.

10% på sortimentet 
alla dagar.

10% på sortimentet 
alla dagar.

10% på alla 
BIK BOK-varor.

Köp tre valfria 
SPAprodukter betala 

endast för två.

www.weddingdecorations.se
073-559 25 69

20% rabatt på 
bokningsavgiften.

S. Kungsgatan 16

10% på sortimentet 
alla dagar.

10% på hela sortimentet. 
(gäller ej Classic)

Boka in en privat makeup- 
lektion (pris 495 kr) och få 

produkter för samma värde.

Maxi bjuder på lussebulle  
i caféet efter shoppingen.

Gäller mån-fre, 10-15.

Hemlingby Köpcentrum

10% rabatt på matnotan i 
nya restaurangen på CH.

RESTAURANGEN

CH Gävle • Nygatan 45

40% rabatt på 
alla nagellack.

Norra Centralgatan 4

Vantar utan extra kostnad 
(75kr) vid köp av barnstövlar 

och kängor.

görs 5,3 miljoner resor med stadsbussarna 
varje år. Var tredje sekund kliver någon på 
en stadsbuss i Gävle.
 Ofta är det någon typ av rabatt som 
lämnas när man visar upp sitt giltiga Stads-
buss- eller Årskort. Det har också varit 
erbjudanden om biljetter till förhandsvis-
ningar på bio.
– Genom den här typen av aktiviteter vill vi få 
fl er att köpa kort istället för lösa biljetter. Dels 
reser de billigare med kortet, dels kan de ut-
nyttja våra fi na erbjudanden. Och våra sam-
arbetspartners får fl er kunder. Alla tjänar på 
det här upplägget, säger Kristina Isacson.
   Under perioden januari – september i år 
har resorna med kort ökat med 27 %.

Julshoppa med 
ditt busskort
I drygt ett år har innehavare av Stadsbuss-
kort och Årskort kunnat utnyttja erbjudan-
den från butiker, caféer och biografer. Det 
som började med en handfull företag har i 
dag vuxit till 25 samarbetspartners som på 

olika sätt ger mervärden 
till trogna bussresenärer.
– Idén bakom hela upp-
lägget är att deras kun-
der åker med våra bus-

sar, alltså kan vi hjälpa 
varandra att öka antalet 

kunder, säger Kristina 
Isacson, marknads-
ansvarig på Stads-
bussarna i Gävle. Det 

Stadsbusskort, Årskort, Seniorkort ger 
dig mer än vanliga busskort. Utnyttja 
erbjudanden och rabatter som fi nns i 
utvalda butiker i Gävle.

Visa upp 
ditt busskort!
För rabatter och erbjudanden

Roligare 
Busskort

DECEMBER  Rabatter och erbjudanden när du visar ditt busskort i Gävle!
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Mer Jul i Gävle med 
bussen och X-Tåget.
Gävle har bestämt sig för att bli Sveriges juligaste stad. Under 
parollen ”Mer Jul i Gävle” vill staden höja julstämningen och få 
människor att resa dit från när och fjärran. För många länsinvå-
nare är Gävle redan ett givet resmål inför jul. Utbudet av affärer 
är störst i länets största stad och många hoppas kunna lösa sina 
julklappsbekymmer under en dag  
eller två i Gävle.
 Vi på X-Trafik vill förstås slå ett slag 
för att resan till och från julshopping-
en ska ske med buss eller tåg. Vägla-
get kan vara besvärligt i december, 
trafiken på vägarna är tidvis tät och 
i Gävle innerstad kan det ibland vara 
trångt på parkeringsplatserna.
    

 Även i Hudiksvall har du en möjlighet att låta bilen stå. Där bjuder 
Stadsbussarna på gratis resor varje lördag fram till jul. Tidtabeller 
och annan information finns på X-Trafiks hemsida www.x-trafik.se. 
Du kan även ringa Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9.

Gratis buss i 
Hudiksvall. Varje 
lördag fram till jul!
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Beställningstalong
Jag vill beställa ett Seniorkort för 2007. Kortet kostar 1800 kronor och berättigar till fritt antal 
resor under 2007 på X-Trafiks bussar, X-Tåget och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län. 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon:

Födelsenummer:      

(    ) Skicka mig information om Autogiro.

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

Klipp här

Texta tydligt!

  år   år mån mån dag dag

Seniorkort 2007 
– res hela året i 
hela länet.
Seniorkort är ett personligt kort för dig 
som fyllt 65 år. Det gäller för obegränsat 
antal resor med X-Trafiks bussar, X-Tåget 
och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län 
under 2007.

Seniorkortet ger dig många fördelar. Visa 
upp ditt seniorkort så kan du ta del av alla 
erbjudanden på sidan 4. Håll utkik efter vår 
dekal för aktuella erbjudanden i butiker och 
på caféer.

Du kan välja att betala 1800:- via
postförskott eller månadsvis via autogiro 
155:-/månad (inkl adm avgift 5:-).

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

Oförändrat 
pris!
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Riksdagen har satt som mål att kollektiv-
trafi ken ska vara tillgänglig för funktions-
hindrade år 2010. Som en del i det arbetet 
fi nns nu ett antal resvärdar  och restränare i 
Gävle och Hudiksvall. Restränarna fi nns vid 
Gävle Sjukhus och vid Hudiksvalls sjukhus.
– Vår uppgift är att bistå besökare som 
behöver hjälp med sitt resande, säger ar-
bets- och projektledaren Eva Svensk vid 
Vägverket i Gävle. Vi bistår även sjukhusvär-

Resvärdar och restränare 
hjälper fl er att åka buss

Årets Färdlektyr är här 
– tävlingen fortsätter!

ID-kort så att de kan legitimera sig. Det här 
är lite av en försöksverksamhet där vi får 
skaffa oss erfarenheter under tiden vi ar-

betar.
– I Hudiksvall har vi ock-
så två restränare  som 
ska fi nnas till hands för 
att hjälpa människor 
med deras resor.

Vid busshållplatserna 
kring Rådhuset i Gävle 

fi nns ytterligare en grupp resvärdar som va-
rit på plats sedan mitten av juni. Deras roll 
är i första hand att stödja resenärer på servi-
celinjerna 16 och 17.
– Vi är till för alla, men prioriterar förstås 
de som kanske har lite svårare att klara av 
den lite röriga och hektiska trafi ksituationen 
där, säger Rainer Dannberg, handledare vid 
Vägverket i Gävle. Vi kan till och med följa 
med resenärer på bussen om de vill det. 
Resvärdarna upplevs verkligen positivt av 
dem som vi möter. 
– Vi hoppas också kunna utöka servicen 
och fi nnas på plats fram till klockan 19 på 
kvällen. Eventuellt kommer vi också att ha 
resvärdar vid Centralstationen i Gävle så 
småningom.

Känner du en viss osäkerhet inför att åka buss? Du kanske inte hittar 
rätt buss eller tycker att det känns olustigt att fråga chauffören var du 
ska stiga av? Då kan resvärdarna och restränarna hjälpa dig till rätta.

Vi kan till och med 
följa med 

resenärer på 
bussen om de vill.

För åttonde året i rad ger X-Trafi k och ett 
antal andra länstrafi kbolag i Sverige ut 
antologin Färdlektyr. Boken delas ut till alla 
gymnasieelever i länet. I den samsas novel-
ler och texter av bland andra Inger Alfvén, 
John Ajvide Lindqvist, Monika Fagerholm 
och Anders Wendin (Moneybrother) med 
bidrag från gymnasieungdomar. Vårt län 
har fått med ett bidrag i år. Det är Anna 
Olsson från Hammargymnasiet i Sandviken 
som skrivit ”Pressen pressar oss”. Vi bjuder 
på den och konstaterar också att man kan 
vinna en klassresa till sin klass genom att 
publicera sina alster på www.fardlektyr.nu 
 Varje månad från september till april 
dras en vinnare.

Pressen pressar oss

Klockan pressar fram stressen i ett ungt hjärta
   Sekund för sekund passerar
   Åldrandet spökar i hjärnkorridorer
   Allt som kunde ha gjorts
Tänks medan ännu fl era möjlighetssekunder
Vrider ner vardagslyckan under accepterad nivå
   Skruvarna dras åt hårdare för varje år som går
   Andras prestationer fl år dej levande
Spänningarna släpper aldrig din medvetenhet
   Uppmärksamhetens glupskhet 
   tar in på dej
viljan att vara mej
fegheten drar dej tillbaka
rädslan
   du vet
   du kan
Men det fi nns för många vägar på kartan,
   för många sjöar att drunkna i
   för många bergstoppar att fastna på
För många hav
   av val
   att välja

dinnorna när de får frågor om resor. Vi har 
skaffat oss kunskaper om bussnätet, taxor 
och annat, samt fått utbildning i bland an-
nat handikapp och be-
mötande för att kunna 
utföra vårt jobb.

Projektet bedrivs som 
ett samarbete mellan 
Vägverket, Gävle kom-
mun, Landstinget Gäv-
leborg och X-Trafi k.
– Det fi nns fl era delar i projektet där vi rik-
tar in oss på olika saker. En del handlar om 
att samarbeta med färdtjänsten inom Gävle 
kommun för att till exempel i några fall kun-
na senarelägga behovet av färdtjänst. Med 
vårt stöd kan personen istället åka buss, 
vilket ger en ökad frihet och livskvalitet för 
personen.  En annan del i projektet  handlar 
om att erbjuda våra tjänster till  de Gävlebor 
som kallas till sköterskemottagningen vid  
ögonkliniken vid Gävle Sjukhus. Om man 
vill ska vi i princip kunna följa patienten från 
dörr till dörr.
– Restränarna  som arbetar inom dessa om-
råden har inget utmärkande kännetecken 
utan ska kunna agera som vilken ”anhörig” 
som helst. Men självklart har de ett särskilt 
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Edsbergs slott ligger förödande vackert 
vid vattnet, längst in i Edsviken i Sollentuna. 
I huvudbyggnaden från 1760 hörs musik 
från alla rum. Stråkinstrument blandas med 
piano, här fi nns en av landets främsta 
utbildningar för blivande musiker. Här på 
Kungliga Musikhögskolan går Ylva Lars-
dotter, en 17-årig tjej från Sandviken.

Man kan utan tvekan säga att Ylvas resa 
mot målet att bli musiker, började när hon 
var två-tre år. Då besökte hon Falun Folk-
musik Festival och fastnade totalt i musiken. 
Men både hennes pappa, jazzmusikern Las-
se Lindgren, och mamma, Yvonne Gärd 
som är rektor för Kulturskolan i Sandviken, 
har förstås också påverkat hennes val.
– Pappa var väldigt noga med att jag skulle 
öva varje dag. Han ägnade jättemycket tid 
åt att öva med mig, berättar Ylva. Ibland 
fi ck jag min syster att intyga att jag redan 
hade övat, för att slippa. Men idag är jag 
förstås glad att pappa var så envis.
 Ylva är en av de yngsta på Musikhög-
skolan. Hon gick ett år och vantrivdes på 
musikgymnasiet i Liljeholmen. Då prov-

spelade hon för att komma in på Musikhög-
skolan och lyckades vid första försöket.
– Jag var bara 15 när jag fl yttade till Stock-
holm. Nu har jag precis fått tag på en liten 
lägenhet nära skolan och slipper pendla hit 
från Stockholm varje dag. Det är jätteskönt! 
I år är det fl era unga som går här på skolan, 
så vi har en ganska bra stäm-
ning och roligt tillsammans. 

För en utomstående kan det 
vara svårt att förstå vad det är 
som driver Ylva och vad hennes 
utbildning går ut på.
– Just nu känns det som att jag 
bara plockar isär allting. Allt jag gör går ut 
på att analysera mitt spel, min teknik och 
min ton för att bryta ner det till ett hant-
verk. Ur den processen ska det förhopp-
ningsvis komma något nytt. 
– När jag är klar med utbildningen här på 
Edsberg hoppas jag kunna åka utomlands 
och studera vidare, säger Ylva. Jag vill hitta 
någon riktigt bra lärare som kan hjälpa mig 
att utveckla mitt spel. 
 Ylva har funderat på vad som gör skillnaden 

mellan att vara duktig och att vara briljant.
– Jag tror att det är något i själva tonen när 
man spelar. Hos vissa musiker kommer mu-
siken bokstavligen inifrån eller nästan upp 
ur golvet när de spelar. 
– Men jag kan inte säga att jag har någon 
idol bland violinister. Det fi nns så många 

bra och det varierar. 
Samma sak är det med 
kompositörer. Det fi nns 
många som gjort ensta-
ka bra verk. Jag gillar till 
exempel Brahms och 
Schuberts kammarmusik 
just nu.

– När jag började här kände jag mig nästan 
lite utanför. Man pratade om musik och 
kompositörer som jag knappt hade hört 
talas om, ler Ylva. 

Vi möter några av Ylvas kurskamrater i 
korridorerna och man försöker klämma in 
en snabb repetition innan nästa lektion. Det 
är många viljor som ska samordnas i en 
stråkkvartett, särskilt när alla är under 
utbildning och det inte fi nns en självklar le-

På väg mot 
en solokarriär
Hon har gjort ett tufft yrkesval. Det kräver en enorm 
självdisciplin, kan vara oerhört ensamt och det ställer 
extrema krav om man ska klara den knivskarpa kon-
kurrensen. Ändå älskar Ylva Larsdotter den klassiska 
musiken och att spela på sin fi ol.
– Det är klart att man får svackor ibland, det har 
varit kämpigt att fl ytta hemifrån så tidigt och 
att lära sig hantera så många olika saker.

Konkurrensen
är sjuk och 

branschen liten.

Ylva har valt en krävande väg:
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dare. Men det är också en del av utbild-
ningen, att lära sig att samarbeta samtidigt 
som var och en måste få utrymme för sin 
egen utveckling. Ylva ger ett försiktigt 
men samtidigt målmedvetet intryck. När 
hon sätter fi olen under hakan och låter 
stråken löpa över strängarna, stiger en liv-
full och varm ton ur instrumentet. Plötsligt 
är en ung tjej från Sandviken ett med de 
fl erhundraåriga musiktraditionerna som 
vårdas och förmedlas i den fantastiska 
slottsmiljön på Edsberg. 
 Ylva är försiktig med att uttala 
sig om sina framtidsplaner. Hon 
siktar på en solistkarriär, så långt 
är klart, men inser att det är få 
som lyckas.
– Konkurrensen är sjuk och 
branschen är liten, särskilt i 
Sverige. Kanske kommer jag 
att sitta i en orkester och spe-
la, kanske även undervisa, 
men målet är att kunna för-
sörja mig som violinsolist.

Namn: Ylva Larsdotter
Ålder: 17 år
Familj: Mamma, pappa, syster och 
pojkvännen Jakob
Yrke: Studerar violin vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm

9resa

Linje 15 från 
Campus Sätra 
till högskolan

Från 8 januari  går Högskolans bästa 
linje direkt från Campus Sätra till 
högskolan och vidare till Gävle 
Central. Linje 15 avgår var 30:e 
minut. 

Campus Sätra är studentlägen-
heter som ligger cirka tre kilome-
ter från högskolan. Det har under 
några år funnits  önskemål om att 
få en busslinje som går direkt till 
Högskolan i Gävle, utan behöva 
passera centrum. 

Med den nya sträckningen blir 
restiden cirka 10 minuter. Linje 15 
trafi kerar som tidigare dessutom 
Gävle Central.

 Ylva är försiktig med att uttala 
sig om sina framtidsplaner. Hon 
siktar på en solistkarriär, så långt 
är klart, men inser att det är få 

– Konkurrensen är sjuk och 
branschen är liten, särskilt i 
Sverige. Kanske kommer jag 

Campus Sätra

HIG

Gävle Central
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Det brinner! 
Utrym bussen!
Föraren på linje 64 har fått indikationer om 
brand i motorrummet, en lampa blinkar på 
instrumentpanelen. Han stannar bussen och 
går snabbt ut för att kontrollera vad som hänt. 
Sedan går han tillbaka in i igen och ber alla 
att utrymma bussen. En halvminut senare 
står alla passagerare samlade vid vägkanten 
en bit bort och faran är över.

10 resa

Det här skulle ha kunnat vara en verklig 
händelse, men är tack och lov bara övning. 
Kent Hjalmarsson och Eddy Ingvar från 
Connex i Söderhamn är på plats vid Berg-
viksskolan utanför Söderhamn för att hålla 
en säkerhetsövning med eleverna i årskurs 
2, 5 och 7. Bara på den här skolan åker cirka 
300 elever buss varje dag till och från sko-
lan. I hela länet är det mer än 9.000 elever 
som har skolkort. Därutöver åker ett okänt 
antal elever på vanliga busskort varje dag.

– Om det börjar brinna har ni 90 sekunder 
på er att komma ut ur bussen, berättar Kent 
för den första gruppen 7:or. Det är inte el-
den som är farligast, utan röken. Ganska 
snabbt blir ni yra och kan få svårt att ta er 
ut. Kent fortsätter att berätta om bussens 
säkerhetsutrustning. Det ska hänga sex 
hammare för att krossa fönsterrutorna med 
i bussen. Tre saknas.
– Det går inte att sparka ut rutorna på en 
buss, man måste ha en sån här hammare för 
att lyckas. Tyvärr fi nns det några som stjäl 
dem för att knacka rutor på stan istället el-
ler använda i slagsmål. Om bussen välter 
vid en olycka kan hammaren vara enda hjäl-
pen att komma ut.

De automatiska dörrarna på en buss 
öppnas och stängs med tryckluft. Om fö-
raren är utslagen eller inte har möjlighet 
att öppna, måste man själv göra dörrarna 
tryckfria. Ovanför varje dörr sitter en spak 
märkt ”Nödöppnare”. Genom att fälla ned 
spaken släpper lufttrycket i dörren och man 
kan trycka upp den manuellt. Eddy visar hur 
omöjligt det är att få upp dörren innan han 
använt nödöppnaren.

– Dörren fjädrar tillbaka direkt, man orkar 
inte trycka upp den.

Om det blir aktuellt med utrymning av 
en buss ska alla som sitter framför mitten-
dörrarna gå framåt i bussen och ut genom 
framdörren. De som sitter i bakre delen går 
också framåt och sedan ut 
genom mittendörren.
– Det här är viktigt, på-
pekar Kent. Det får inte 
bli stopp i mitten för att 
några börjar gå bakåt i bus-
sen. Då kan folk fastna och 
utrymningen tar mycket 
längre tid. När man utrymt 
bussen ska man ta sig minst 
50 meter bort för att inte 
vara i vägen för räddnings-
arbetet. Dessutom ska man 
söka upp den person som 
satt på sätet bredvid. På så 
sätt blir det lättare att konstatera om alla 
kommit ut ur bussen eller om någon fi nns 
kvar ombord.

Tvåorna som ska få samma information 
har även träffat räddningstjänsten på mor-
gonen och fått se både fi lm och titta när-
mare på en brandbil som står uppställd. 
Blåljusen och sirenerna är som vanligt det 
mest intressanta. En kille frågar Eddy om 
bussen kan explodera när det börjar brinna, 

men Eddy lugnar honom på 
den fronten.

– Ett av de allvarligaste pro-
blemen vi har på bussarna är 
att ungdomar sitter längst 
bak och eldar med tändare, 
säger Eddy. Man ser hur det 
glimmar till bak när de brän-
ner bort ytskiktet från sä-
tena. De fattar inte hur lätt 
det är att det tar eld. Eddy 
visar tydliga brännmärken på 
4-5 säten. All förstörelse är 
visserligen onödig, men den 

här är dessutom livsfarlig. Man undrar hur 
ungdomarna tänker. Om de överhuvud-
taget tänker.
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När X-Trafi k skulle vara matchvärd i nya Läkerol Arena, lottade 
man ut en match bland distriktets ungdomsishockeylag. Vann 
gjorde Söderhamns IK U12 som bjöds på bussresa, inträde, 
hamburgare i VIP-logen samt fi ck chansen att träffa Leif Boork 
innan matchen.
 Bussen avgick från Resecentrum i Söderhamn med 26 ung-
domar, lagledaren Bert Wikman och två föräldrar. Det var en 
härlig stämning i bussen där X-Trafi k berättade lite om verksam-
heten, hur många bussar som kör trafi ken i länet, hur många re-
sor som görs en vanlig vardag och så vidare. Efter det så bjöds 
ungdomarna på Cola och Kexchoklad. En kille sa att han skulle 

Grattis!

Rätt lösning  nr 3/06

resa utges av X-Trafi k. Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Omslagsfoto: Pernilla Wahlman.

Upplaga: 145.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 

vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren.

Reservation för tryckfel.

Vinn boken om 
Majken & Melker
Historiska fakta kan presenteras 
på många olika sätt. Delar av 
Gävles historia har nu kommit ut 
i ett format som anpassats för att 
de yngre och vetgiriga ska få sitt 
lystmäte. Följ de två ungdomar-
nas upptäcktsresa i Gävle. Och 
självklart åker de tåg och buss 
när det passar. 
 Ta chansen att vinna boken 
”Majken & Melker besöker Amir 
i Gävle”. Vi lottar ut 10 exemplar. 
Skicka ett vykort märkt M&M till: 
X-Trafi k, Box 125, 826 23 Söder-
hamn, senast 31 januari 2007 så 
är du med i utlottningen. 

ta på isen och sedan inte tvätta 
handen på jättelänge för då 
hade han vattnet kvar på han-
den från Läkerol Arena! När 
bussen började närma sig Lä-
kerol Arena sjöngs hejaramsor 
på Brynäs för fullt i bussen.
  När Leif Boork kom och 
pratade innan matchen var det 
26 begeistrade och tysta ung-
domar som lyssnade intresse-
rat. Frågor som: Hur mycket 
tjänar du? Hur ser en vanlig 
dag ut för er? Vilket lag har det 
varit roligast att träna? ställde ungdomarna till Leif.
  I pausen kom före detta tränaren Dick Wallström in och be-
rättade om de nya reglerna inom hockeyn och om sitt liv som 
domare.  Frågor som: Vad som är svårast med att vara domare? 
Vilken match har varit roligast att döma? Har du gjort några 
misstag som domare?
 Sedan utsåg ungdomarna ”matchens lirare”. I Brynäs blev 
det Ove Molin och i MoDo Karol Krizan. Efter en utlottning fi ck 

Svante Olofsson dela 
ut priset till Brynäs 
bäste spelare och 
Fredrik Mattsson till 
MoDo:s.

Det var ett mycket 
nöjt gäng som styrde 
kosan hem igen till 
Söderhamn.

Hockeylag från Söderhamn 
vann VIP-kväll

Tommie Löf från Arbrå 
vann fotbollen.
Inga Lundin från Bollnäs 
vann tröjan.

Juliga aktiviteter i 
Gävle under december
• 400 marschaller tänds varje lördag under 
december i Gävle.
• Julloppis på Rådhustorget, Gävle, 
16 december.
• Tomtenissar varje helg i Gävle centrum.
• Slädturer med häst 17 december i Boulog-
nerskogen.
• 50.000 lampor sprider julstämning i 
centrala Gävle. 
• Julgalan i Läkerol Arena med Christer Sjö-
gren, Charlotte Perrelli, Brolle JR, Nordman, 
Roger Pontare, Markoolio, Pernilla Wahlgren, 
Lars Vegas Trio och Smalare än Thord.

Gävle under december

ungdomarna på Cola och Kexchoklad. En kille sa att han skulle 

Gävle under december
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De reser för att lära

Oscar Schön och Åsa Lönn arbetar som 
handledare på en av resandekurserna på 
Färnebo Folkhögskola. Skolan har i snart  
30 år haft resandet som sitt främsta signum. 
Varje år reser kursdeltagare till Afrika eller 
Latinamerika för att på plats studera hur 
man arbetar med olika frågor.
– Den kanske viktigaste upptäckten jag 
gjort är att folk alltid är folk, oavsett vart 
man kommer, säger Åsa. Man blir glad åt 
och bekymrar sig över samma saker i  
Argentina som här hemma. 

Färnebo Folkhögskola är freds-, miljö- och 
solidaritetsrörelsernas skola. På kurserna  
arbetar man med teman som jämställd- 
het, fred, miljö, mänskliga rättigheter och 
demokrati. Resorna som görs under kursen 
är ett sätt att möta andra människor för att  
diskutera dessa frågor med dem och för att 
utbyta erfarenheter.
– Kurserna har tre delar, en planeringsperi-

od på hemmaplan under 
tre till fyra månader, själva 
resan som också sträcker 
sig över tre till fyra måna-
der och slutligen efterar-
betet när man samman-
ställer alla intryck, ordnar 
föreläsningar och sprider 
sina erfarenheter till an-
dra, berättar Oscar.
– Även resorna har en lik-
nande uppbyggnad, kon-
staterar Åsa. Först kom-
mer vi till landet och får 
en samlad introduktion 
under ett par veckor. Där-
efter åker vi ut gruppvis 
till olika byar för att leva 

där i en månad. Resan avslutas oftast med 
att vi arbetar hos någon organisation i landet. 
Vi brukar också få en veckas semester.

– Mötena med människor i andra länder gör 
att man får perspektiv på vad man kan göra 
i Sverige, menar Oscar. 
– Ja, när jag studerat jämställdhetsfrågor i 
Ecuador har jag upptäckt att 
det går att samarbeta, trots 
att vi tänker  annorlunda kring 
vissa saker, säger Åsa.

Att resandet görs i grupp och 
med en gemensam planering 
ser de bara som en fördel. 
Det blir lättare att komma i kontakt med rätt 
människor och det finns en trygghet för del-
tagare som är ovana resenärer.
– Jag har rest i Ecuador både med Färnebo 
och privat, berättar Åsa. Det skiljer sig gan-
ska mycket. När vi reser i grupp träffar vi 
oftast människor som är organi-
serade på något sätt. Det påver-
kar självklart bilden vi får av lan-
det och människorna. 
– Att vi valde Argentina var kan-
ske lite oväntat. Men landet har 
gått igenom stora förändringar 
med en rejäl ekonomisk kris på 
90-talet. Vi ville studera vad som 
händer när människor tappar till-
tron till systemet. Men också vad 
som händer när landet börjar 
komma på fötter igen.
– Argentina är inget klassiskt u-
land, men där finns hela skalan 

från svält till enorma rikedomar. Landet är 
en av världens största livsmedelsproducen-
ter, berättar Oscar. I Argentina har man 
långt ifrån samma förtroende för myndighe-

terna och staten som här i 
Sverige. Där finns mycket 
korruption. Man går också 
ut på gatorna direkt och 
demonstrerar när man är 
missnöjda med något.

För både Åsa och Oscar 
är resandet en väsentlig del av livet.
– Jag har rest mycket, bland annat till inter-
nationella läger när jag var engagerad i Fält-
biologerna. Och jag har bott i både Ryss-
land och Tyskland. Men jag har också sett 
varenda håla i Skåne, skrattar Oscar.

Folk är alltid 
folk, oavsett vart 

man kommer.

12 resa

Åsa och Oscar har varit tre 
månader i Argentina med 16 
kursdeltagare. Nu är de till-
baka på Färnebo Folkhögskola, 
några mil söder om Sandviken, 
för att summera intrycken och 
sprida dem vidare till oss här 
hemma.
– Vi reser i första hand för att 
lära oss av hur andra lever.Inte 
för att lära dem hur vi lever 
här. Vi sysslar absolut inte med 
bistånd, säger Oscar.

Oscar på restaurang i Argentina. Foto: Privat.
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Måndag-Fredag

Lördag
 08.12   08.45   08.51  08.52 09.16   09.23      -     -     -     -       
   13.16   13.55   14.01   14.02   14.20   14.28       -     -     -     -  
 18.15   18.48   18.54   18.55   19.14   19.21       -     -     -     -  
 

Sön- och helgdag
 11.28   12.07   12.13   12.14   12.32   12.40     -     -     -     -   
    d 17.15   17.54   18.00   18.01   18.19   18.26   18.27   18.57   19.25a  19.29    
    d 21.15   21.49   21.55   21.56   22.15   22.22   22.23   22.49      -     - 

a Endast avstigning. 
d Går ej 6/4 och 8/4 2007.

Sundsvall - Gnarp - Hudiksvall - Söderhamn - Gävle

  05.28 06.02 06.08 06.09 06.32 06.40 06.42 07.11 07.40a 07.44   
  06.37 07.21 07.27 07.28 07.46 07.54     -         -         -        -      
  09.08 09.53 09.59 10.00 10.18 10.25 10.26 10.56 11.24a 11.28  
  12.10 12.44 12.50 12.51 13.15 13.22 13.27 13.53 14.26a 14.30   
  14.11 14.45 14.51 14.52 15.15 15.22 15.26 15.59 16.27a 16.32  
  16.20 16.54    17.00 17.01 17.24 17.31   17.32    18.02        -        -  
  18.17   18.58 19.04 19.05 19.25 19.32     -         -         -        -   
  

Måndag-Fredag

Lördag
    -     -     -    - 09.40 09.47 10.06 10.07 10.12 10.49  
    -     -     -    - 14.35 14.42 15.04 15.05 15.10 15.44  
    -     -     -    - 19.29 19.36 19.55 19.56 20.01 20.41  
 

Sön- och helgdag
    -     -     -    - 13.28 13.35 13.54 13.55 14.00 14.40  
d 20.20 20.25p 21.01 21.30 21.31 21.37 21.56 21.57 22.02 22.41 

      -     - 06.11 06.37 06.44 06.51 07.11 07.12 07.17 07.52  
      -     -     -     - 08.25 08.32 08.55 08.56 09.01 09.41  
  08.27 08.32p 08.59 09.29 09.30 09.38 09.58 09.59 10.04 10.49  
  12.30 12.35p 13.01 13.27 13.28 13.35 13.54 13.55 14.00 14.43  
  14.48 14.52p 15.23 15.48 15.49 15.55 16.14 16.15 16.20 17.05  
  16.48 16.53p 17.23 17.51 17.52 17.59 18.18 18.19 18.31 19.18  
      -     -     -     - 19.40 19.46 20.09 20.10 20.15 20.53  
  
       

d Går ej 6/4 och 8/4 2007.         
p Endast påstigning.

När kommer tomten?
Kolla i Reseplaneraren!
Reseplaneraren är ett alldeles ut-
märkt hjälpmedel för tomten och 
alla andra att planera sina resor i 
jul. Om du vet vart du vill åka, får 
du lämpliga resealternativ, tider 
och priser direkt på din dator-
skärm.

Särskilt under julen kan det vara en god 
idé att använda Reseplaneraren. Röda 
dagar och begränsad trafik under vissa 
tider kan göra att du kan behöva ändra 
dina resvanor något.
 Reseplaneraren når du via X-Trafiks 
hemsida www.x-trafik.se. Enklast kan 
den beskrivas som en stor databas med 
alla hållplatser, busslinjer, tider och pri-
ser för alla X-Trafiks bussar och tåg. Du 
behöver inte ens vara säker på vad håll-
platsen heter – peka bara på en karta 
eller välj från en lista med förslag. Du 
kan sedan se din resväg i detalj, vilka  
tider olika platser passeras, vad biljet-
ten kostar och en mängd andra fakta om 
din resa.

Vill du inte använda hemsidan finns vår  
Trafikupplysning bemannad kl 06.00-
22.00 på vardagar och på helger kl. 
09.00-22.00. Vårt Talsvar kan användas 
dygnet runt.

Reseplaneraren

Från:

Till:

sök

Ta linje 13 till Läkerol Arena
Nya Läkerol Arena i Gävle är en succé. Och 
det är inte bara Brynäs hemmamatcher som 
lockar besökare. Julkonserter och den sista 

deltävlingen i 2007 års Melodi-
festival fyller också arenan. Ett 

smart sätt att ta sig dit och 
hem är att använda  

linje 13. Bussarna går 
från Rådhustorget 
timmarna före eve-
nemangsstart och 
tillbaka ned till 
centrum efteråt.
 

Klipp ur och spara.

Ändrade tågtider fr o m 7 januari t o m 16 juni 2007

Justering av tider på linje 56 fr o m 27 oktober.
För att ansluta bättre till tåg i Ljusdal kommer turen som startar kl 12.20 
från Ljusdal att gå 20 minuter tidigare hela vägen till Sveg. Ändringen 
gäller måndag - fredag. Tiderna justeras enligt följande:
Ljusdal      Färila      Kårböle     Sveg
12.00           12.25        13.00     13.50   

Trafikinformation
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Ta bussen till bandyn 
i Sandviken
Nu kan du ta Bandybussar direkt till SAIK:s 
hemmamatcher på Arena Jernvallen!

Bandylinje 10
Trafikerar sträckan Högbo Bruk – Arena Jern-
vallen/Seljansborg.
   Linjen har avgångstid från Högbo Bruk, 70 
och 40 minuter innan matchstart och trafike-
rar alla ordinarie hållplatser.

Bandylinje 21
Trafikerar sträckan Gävlevägen/Valsargatan 
– Arena Jernvallen/Seljansborg.
   Linjen har avgångstid från hållplats Valsar-
gatan, 60 och 30 minuter innan matchstart 
och trafikerar alla ordinarie hållplatser.
Efter matchen går bussarna tillbaka den om-
vända vägen cirka 10 minuter efter match-
slut. X-Trafiks ordinarie taxa gäller.

Linje 1och 41
Om du vill åka från Gävle eller Hofors till 
SAIK:s hemmamatcher kan vi rekommendera 
linjerna 1 och 41. Båda linjerna har avgångar 
var 60:e minut.

   Mer information om busslinjerna finns  
på www.saik.com, www.sandviken.se och  
www.x-trafik.se. Eller ring Trafikupplysningen 
0771-9 10 10 9.

Linje 100 
– världsbäst 
på bandy!
Det finns nog ingen busslinje i hela världen 
som är så anpassad för bandy som linje 100. 
Söderhamn, Bollnäs och Edsbyn heter ban-
dymetropolerna som trafikeras. Det finns 
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-trafik.se
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Måndag-Fredag

Lördag
 08.09 08.16 08.33 08.38 08.51 08.52 09.01 09.12 09.17 09.27 09.57 
 10.11 10.18 10.35 10.40 10.53 10.54 11.03 11.14 11.19 11.29 11.53 
 12.10 12.17 12.34 12.39 12.50 12.51 13.00 13.11 13.16 13.30 13.54 
 14.10 14.17 14.34 14.39 14.50 14.51 15.00 15.11 15.16 15.26 15.57 
 16.15 16.22 16.44 16.49 17.00 17.01 17.10 17.21 17.26 17.36 18.01 
 18.12 18.20 18.41 18.46 18.57 18.58 19.07 19.18 19.23 19.33 19.57 

Sön- och helgdag
 10.11 10.18 10.35 10.40 10.53 10.54 11.03 11.14 11.19 11.29 11.53 
 12.10 12.17 12.34 12.39 12.50 12.51 13.00 13.11 13.16 13.30 13.54 
 14.10 14.17 14.34 14.39 14.50 14.51 15.00 15.11 15.16 16.26 15.57 
 16.15 16.22 16.44 16.49 17.00 17.01 17.10 17.21 17.26 17.36 18.01 
 18.12 18.20 18.41 18.46 18.57 18.58 19.07 19.18 19.23 19.33 19.57 

Gävle - Ockelbo - Bollnäs - Ljusdal
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Måndag-Fredag

Lördag
 10.10   10.33   10.42  10.48   11.00  11.10  11.11   11.21   11.26   11.43  11.52   
 12.07   12.30   12.39   12.45   12.57   13.07   13.08   13.18   13.23   13.40   13.49   
 14.07   14.30   14.39   14.45   14.57   15.07   15.08   15.18   15.23   15.45   15.54  
 16.16   16.39   16.48   16.54   17.06   17.16   17.21   17.31   17.36   17.53   18.02   
 21.05   21.28   21.37   21.43   21.55   22.05   22.17   22.22   22.52   22.47   22.56  

Sön- och helgdag
 10.10   10.33   10.42   10.48   11.00   11.10  11.11   11.21   11.26   11.43   11.52   
 12.07   12.30   12.39   12.45   12.57   13.07   13.08   13.18   13.23   13.40   13.49  
 14.07   14.30   14.39   14.45   14.57   15.07   15.08   15.18   15.23   15.45   15.54   
 16.16   16.39   16.48  16.54   17.06   17.16   17.21   17.31   17.36   17.53   18.02   
    d 19.18   19.49   20.01   20.07   20.23   20.33   20.34   20.44   20.49   21.06   21.15   
 21.26   21.39   21.50   21.56   22.08   22.18   22.19   22.29   22.35   23.00   23.09   

c Går t o m 27/5 2007. 
d Går ej 6/4 och 8/4 2007.         
f Går endast 28/5 – 16/6 2007. Buss linje 300 sträckan Vallsta – Ljusdal. Anslutning från X-Tåget i Vallsta.

Ljusdal - Bollnäs - Ockelbo - Gävle

  06.00 06.07 06.24 06.29 06.41 06.42 06.52 07.03 07.08 07.18 07.42 
  07.00 07.07 07.29 07.34 07.46 07.47 07.57 08.09 08.14 08.24 08.49 
  08.09 08.16 08.33 08.38 08.51 08.52 09.01 09.12 09.17 09.27 09.57 
 c 10.11 10.18 10.35 10.40 10.53 10.54 11.03 11.14 11.19 11.29 11.53 
 f 09.55 10.10 10.35 10.40 10.53 10.54 11.03 11.14 11.19 11.29 11.53 
 c 12.10 12.17 12.34 12.39 12.50 12.51 13.00 13.11 13.16 13.30 13.54 
 f 11.55 12.10 12.34 12.39 12.50 12.51 13.00 13.11 13.16 13.30 13.54 
 c 14.10 14.17 14.34 14.39 14.50 14.51 15.00 15.11 15.16 15.26 15.57 
 f 13.55 14.10 14.34 14.39 14.50 14.51 15.00 15.11 15.16 15.26 15.57 
  16.15 16.22 16.44 16.49 17.00 17.01 17.10 17.21 17.26 17.36 18.01
      -     -     -    -    - 17.32 17.41 17.53 17.58 18.08 18.42
  18.12 18.20 18.41 18.46 18.57 18.58 19.07 19.18 19.23 19.33 19.57  
  20.30 20.37 20.59 21.03 21.25 21.26 21.35 21.47 21.52 22.09 22.33

       

  06.00 06.23 06.32 06.38 06.50 07.00 07.01 07.11 07.16  07.47  07.56 
 c 08.03 08.26 08.35 08.41 08.58 09.08 09.10 09.20 09.25  09.42  09.51 
 f 08.03 08.26 08.35 08.41 08.58 09.08 09.10 09.20 09.25  09.50  10.05 
 c 10.10 10.33 10.42 10.48 11.00 11.10 11.11 11.21 11.26  11.43  11.52 
 f 10.10 10.33 10.42 10.48 11.00 11.10 11.11 11.21 11.26  11.50  12.05 
 c 12.07 12.30    12.39 12.45 12.57 13.07   13.08    13.18   13.23    13.40  13.49 
 f 12.07   12.30 12.39 12.45 12.57 13.07 13.08 13.18 13.23  13.50  14.05
  14.07   14.30   14.39   14.45   14.57   15.07   15.08   15.18   15.23   15.45   15.54   
  16.16   16.39   16.48   16.54   17.06   17.16   17.21   17.31   17.36   17.53   18.02   
  17.15   17.38   17.47   17.53   18.05   18.15   18.16   18.26   18.31   18.54   19.03
   d 19.18 19.49 20.01 20.07 20.23 20.33 20.34 20.44 20.49  21.06  21.15
  21.16 21.39 21.50 21.56 22.08 22.18 22.19 22.29 22.35  23.00  23.09

c Går t o m 27/5 2007.         
f Går endast 28/5 – 16/6 2007. Buss linje 300 sträckan Ljusdal – Vallsta. Anslutning till X-Tåget i Vallsta.

Ändrade tågtider fr o m 7 januari t o m 16 juni 2007

Klipp ur och spara.

Trafikinformation
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Vinn Värdekort! Skicka korsordet senast 31 januari 
2007 till: X-Trafi k, Box 125, 826 23 Söderhamn. Endast postade 
lösningar gäller! Märk kuvertet ”Korsord”. 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. 

januari 
2007 till: X-Trafi k, Box 125, 826 23 Söderhamn. Endast postade 

1:a pris är ett Värdekort 
2:a-5:e pris är Värdekort laddade 

– 100 kr. Vinnarna meddelas per brev och publiceras i 
skatt betalas av vinnaren. 

Vinnare i korsordet nr 3-06. 
1:a pris Värdekort 500 kr: Siw Hofl ing, 
Sandviken. 2:a pris Värdekort 400 kr: Anita 
Wallin, Alfta. 3:e pris Värdekort 300 kr: 
Ulf Lööf, Sandviken. 4:e pris Värdekort 200 
kr: Helena Strid, Gävle. 5:e pris Värdekort 
100 kr: Birgitta Sahlin, Söderhamn. Grattis 
och trevliga resor!

Namn: Adress:
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Ta bussen till julen
Låt bilen stå och åk med oss när du ska hälsa på hos släkt och vänner. Vårt jobb är att  
föra människor närmare varandra, ett uppdrag som känns extra betydelsefullt i juletider. 

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


