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resa utges av X-trafik. Tidningen distribueras till samtliga hushåll 
i Gävleborgs län. Ansvarig utgivare: Peter Kollin. Produktion: 
Lundberg & Co. Omslagsfoto: Shutterstock och Gabriel Liljevall. 
Tryck: Ruter AB. Upplaga: 145.000 ex. För ej beställt material 
ansvaras ej. All eventuell vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren. 
Med reservation för eventuella tryckfel. 

Bryt mönstret 
i sommar!

Sommaren är en härlig tid då vi stelfrusna 
nordbor släpper loss och tar ut svängarna 
lite mer. Plötsligt gör vi saker som vi aldrig 
skulle drömma om under resten av året … 
Även om jag personligen kan vara tveksam 
till att frihetskänslan i vissa fall går över i rena 
dumheter, finns det något lockande i tanken 
att utmana sig själv och sina vanor.

Inte helt oväntat skulle jag vilja utmana  
dig att testa vår kollektivtrafik i sommar.  
Du tillhör kanske dem som går omkring med 
erfarenheter av att åka buss eller tåg som  
ligger ett antal år tillbaka i tiden? Jag tror att 
du kan bli överraskad av att upptäcka dagens 
komfort och resmöjligheter. Ta bussen eller 
tåget till den där utflykten du funderar på. 
Passa på att lämna bilen hemma när du ska 
åka på den där festivalen eller konserten. Ett 
parkeringskaos kan ju förstöra vilken trevlig 
upplevelse som helst.

Kort sagt – våga lite mer i sommar! Här i 
Resa tipsar vi om saker du kan göra och åka  
kollektivt till i sommar i vårt län. Det vore  
väldigt roligt att få se dig ombord på våra 
bussar och X-tåg. Eller så ses vi kanske på en  
en hållplats nära dig …

Med önskan om en glad och skön sommar!

Peter Kollin
Förvaltningschef 

Inledare

tÄvLA & vinn BiLJEttEr tiLL 

BJÖrn SKifS 
Lördag den 9 augusti kommer Björn Skifs till Stenegård  

i Järvsö på sin stora sommarturné. Vill du ha chans att vinna  
4 st biljetter till konserten, behöver du bara svara på en fråga.

Vad heter låten med Björn Skifs som nådde 
amerikanska Billboardlistans förstaplats 1974?

1. Feeling hot 

X. Hooked on a feeling 

2. Michelangelo

Skicka in ett vykort med rätt svar samt ditt namn, adress, 
mobilnr och e-post till X-trafik, Box 264, 826 26 Söderhamn, 

senast 2 juli 2014. Märk vykortet med ”Skifs”. Vi drar en  
vinnare som får fyra biljetter (värde 695 kr/st).
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X-trafiks webshop har legat nere i ett 
antal månader efter bytet av biljett-
system. Men sedan ett par månader 
är den i full gång! 

– vi Är MEdvEtnA OM att 
det kan ha inneburit trassel för våra 
kunder, säger Therese Nilsson, chef för 
försäljning och marknad på X-trafik. 
Men nu är vi igång och hoppas att 
många ska hitta tillbaka till det här 
enkla, bekväma sättet att köpa sina 
biljetter på hos oss. En stor fördel  
med att handla på nätet är att det är 
tillgängligt dygnet runt.

– dEt Är SMidigt att handla 
i webshopen eftersom köpet är 
klart när du kommer till bussen 
eller X-tåget. Biljetten kommer 
automatiskt till kortet när du visar 
det för kortläsaren ombord. 

fÖr Att AnvÄndA nya 
webshopen måste du skapa ett 
nytt konto men du kan använda 
samma mailadress och lösenord 
som du hade i den gamla 
shopen. Anledningen till att 
du måste registrera dig igen är 
att vi använder ett helt nytt 
datasystem och uppgifterna 
från det gamla har inte gått 
att flytta över, förklarar 
Therese Nilsson. 

– dU MåStE även ha 
ett gult resekort. När du 
skapar ditt nya konto anger 
du ditt kortnummer. Det 
finns på framsidan, uppe till 

vänster. Om du vill registrera flera kort, 
kan du namnge dem för att lättare hålla  
isär dem. Registreringen behöver du 
bara göra första gången du ska handla 
och det tar bara någon minut.

– vi rEKOMMEndErAr att  
du köper din biljett senast klockan 
18 kvällen innan du tänker använda 
den. Det är för att du ska vara säker  
på att informationen ska hinna föras  
ut till alla bussar och X-tåg. Själva 

överföringen av informationen till  
kortet sker sedan automa-

tiskt när du håller upp det 
mot kortläsaren.

Välkommen till vår 
nya webshop!

nU Är 
wEBSHOPEn 
ÖPPEn igEn!

00 11 22 33 44 55 6

Här hittar du ditt 
kortnummer!
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iLLUStrAtÖrEn JOHAn HÖrBErg:

inSPirAtiOn får JAg  
gEnOM Att JOBBA 
TEXT: MATS NäSluND FOTO: gABRiEl lilJEVAll

Frågan är om Johan Hörberg hade något val. Med en pappa som under många år 
närmast dominerade reklambranschen i Gävle med sina teckningar och en bror 
som driver Sveriges ledande agentur för illustratörer, känns yrkesvalet förutbestämt. 
Nu kliver han själv fram och låter sina illustrationer pryda både frimärken  
och förpackningar.

– Det är klart att det funnits perioder då jag funderat, men att rita har alltid  
varit naturligt för mig, säger Johan.

fÖr Ett PAr år SEdAn ville 
Posten ge ut en frimärksserie med svenska 
småkakor. i konkurrens med flera andra  
illustratörer gick uppdraget till Johan.
– Det var inget jag tänkte så mycket på, jag 
försöker hålla en ganska neutral inställning 
till alla uppdrag. När väl skisserna var god-
kända så var det ju bara att rita färdigt. Om 
det sedan är frimärken eller till en tidning 
spelar ingen roll.

– Min StyrKA som illustratör är att 
se helheten. För mig är det viktigt att kunden 
blir nöjd, att jag kan läsa in vad kunden vill 
ha. Alla har väldigt olika referenser till bilder 
och hur vi uppfattar saker. Därför är det 
viktigt att kunna arbeta brett och anpassa 
sig till olika stilar och manér.

JOHAn ArBEtAr På Rithuset i 
Stockholm, en agentur med flera illustratörer 
som jobbar både mot reklambyråer men 
även direkt mot företag. Det är nästan lätt-
are att räkna upp vilka varumärken som 
Rithuset inte har varit inblandade i …
– Variationen i uppdragen ser jag som ut-
maningar. Ena dagen ska jag göra något 
väldigt strikt och stilrent, nästa dag arbetar 
jag med massor av små detaljer i bilden.

JOHAn BErÄttAr att han alltid fick 
höra att han var duktig på att rita när han 
var liten. Men när han skulle få sitt första 
betyg i teckning på högstadiet blev det bara 
en 3:a.
– Jag tror att jag slarvade lite och inte gjorde 
uppgifterna riktigt som jag skulle. Direkt 
efter gymnasiet gick jag på Konstskolan i  

gävle i två år. Det var en lite spretig tid när  
jag trevade åt olika håll. Sen gjorde jag ett 
avbrott från ritandet och jobbade på 
restaurang som bartender i några år. Om 
jag inte jobbade med det här skulle jag nog 
arbeta med mat på något sätt, det är också 
väldigt kreativt.

fÖr Ett PAr år SEdAn fick  
Johan en förfrågan om att skapa en ny sym-
bol för gävle. Att det skulle vara en bock i 
någon form var givet i förutsättningarna. 
Han gjorde flera olika skisser men kände 
själv att bocken som var formad som ett  
g skulle kunna bli riktigt bra. Det tyckte 
även den marknadsföringsgrupp som hade 
beställt symbolen och nu dyker den upp i 
allt fler sammanhang.
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iLLUStrAtÖrEn JOHAn HÖrBErg:

inSPirAtiOn får JAg  
gEnOM Att JOBBA 
TEXT: MATS NäSluND FOTO: gABRiEl lilJEVAll

Namn: Johan Hörberg

Ålder: 33 år

Familj: Sambo och dotter,  
2 månader.

Gör: Illustratör

Kör: VW Jetta och cykel

Åker: Tåg och T-bana

Drömresa: Fiskeresa till Kanada

johaN hörberG I Korthet
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KOnKUrrEnSEn bland illustratörer 
är knivskarp. Men Johan ser ändå stora möj-
ligheter för den som vill försöka slå sig fram.
– Det finns så många fler vägar idag att nå 
ut med sina bilder. Du kan skapa din egen 
hemsida, sprida dem via tumblr, flickr eller 
andra kanaler på internet. Men visst, det är 
också lätt att försvinna i havet av alla andra 
som vill synas. Det gäller att hela tiden upp-
datera sina bilder och visa att man finns.
Självklart är det tryggt att ha en agentur som 
Rithuset i ryggen, men det går aldrig att 
slappna av och tro att det går av sig självt.

dEt HÄndEr att Johan får uppdrag av 
kunder som även hans far arbetade med. 
Nisse Hörberg avled 2006. Han drev under 
många år reklambyrån NHK tillsammans 

med Johans mor Karina, så man kan lugnt 
säga att Johan föddes in i branschen. 
– Det känns jätteroligt att gå i min fars fot-
spår som illustratör. Sättet jag arbetar på 
skiljer sig inte så mycket i grunden från hur 
han gjorde. Jag börjar med en handskiss på 
papper precis som han, sedan ritar jag upp 
illustrationen i datorn. Pappa gjorde ofta 
hela illustrationen på papper som han sedan 
scannade in i datorn. Tyvärr har vi inte så 
ofta kvar några originalteckningar på pap-
per idag, de finns bara i våra datorer.

– JAg KOMMEr ABSOLUt att  
hålla på med att teckna resten av livet, säger 
Johan. Jag är otroligt glad varje dag att jag 
får jobba med det här. Om det känns trögt 
någon dag så vet jag att inspirationen kom-

mer när jag jobbar. Det finns inga knep eller 
genvägar att ta till. Min drivkraft är att hela 
tiden bli bättre och drömuppdraget finns 
någonstans där i framtiden. Det vore häftigt 
att göra en illustration för ett globalt varu-
märke som sprids över hela världen …

Vill du se fler exempel på Johans bilder, gå 
in på www.rithuset.com

Gävlebocken är en 
symbol för platsen 
Gävle och allt som 
händer och finns där.
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ingA fLEr tryCKtA 
tidtABELLEr

SMArt LÖSning fÖr 
dig SOM rESEr i JOBBEt!
Genom att resa tillsammans hjälper vi 
till att minska utsläppen av koldioxid 
i naturen. X-trafiks Företagskort för-
enklar din resa.
 
Företagskortet kan du använda på alla 
X-trafiks bussar, X-tåg och på Stads-
bussarna i Gävle.  

För mer info och beställning:  
www.xtrafik.se/foretag 

Efter flera miljoner tryckta tidtabeller i 
vårt län genom åren har snart den sista tid-
tabellen tryckts – åtminstone av X-trafik. 
– Från 17 augusti har vi inte längre tid-
tabeller som är tryckta på papper, säger 
Jenny Bergström som är chef för X-trafiks 
kundservice. 

X-trAfiK viLL vara med och bidra till 
en eko logiskt hållbar utveckling i gävleborg 
och beslutet att inte trycka tid tabeller kommer 
att spara stora mängder papper och minska 
transporterna i flera led.
– Allt mer information sprids via  
digitala kanaler och vi har utvecklat våra 
tjänster mycket inom det området de  
senaste åren.

JEnny BErgStrÖM nämner 
till exempel X-trafiks mobil-app som 
idag används av 25 000 personer. 
– Vi är medvetna om att alla inte har till-
gång till dator eller mobil, säger Jenny 

Bergström. Men andelen ökar hela tiden och 
även äldre personer tar snabbt till sig tekniken. 
Den är inte så komplicerad som tidigare.
– En stor fördel med de digitala kanalerna är 
att tidtabellerna alltid är uppdaterade där, till 
skillnad från trycksaker som snabbt riskerar 
att bli inaktuella.

Du kan hitta information om tidtabeller här:
•  I X-trafiks app kan du ladda ner tid- 
 tabeller eller söka din resa i reseplaneraren
•  Reseplaneraren på xtrafik.se
•  Nedladdningsbara tidtabeller som pdf 
 på xtrafik.se
•  Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9

De hållplatser som har tidtabellsanslag idag 
kommer även att ha det i fortsättningen.  

Stadsbussarna i gävle trycker fort- 
farande sina tidtabeller.



8 resa8 resa

Upptäck sommaren!
Med våra bussar och X-tåg finns möjlighet att koppla av och samtidigt resa snabbt  
och bekvämt till sommarens platser. Res i 24 eller 72 timmar och upptäck vårt  
fina län till kampanjpriser. 

FuruvIKsparKeN
Ta med familjen till Furuviksparken i Gävle för att promenera i den  
vackra parken, hälsa på djuren, besöka handelsbodarna, njuta av  
god mat, svalka er i äventyrsbadet, snurra er yra på tivolit eller njuta  
av konserter en sommarkväll. Åk hit med X-trafik till Gävle och byt där till  
Upptåget eller UL-buss (biljetterna gäller även där). FOTO: Gabriel Liljevall/Furuvik

www.furuvik.se

sverIGes järNväGsmuseum
Besök den nya legoutställningen och inspireras till att bygga själv  
på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle. Stort sommarprogram 16 juni –  
17 augusti med upplevelser för hela familjen. Se en av världens  
finaste järnvägssamlingar och mycket mer. Åk hit med X-tåget till Gävle  
och byt sedan till linje 3 och kliv av vid hållplats Järnvägsmuseet.  
FOTO: Mikael Dunker/Sveriges Järnvägsmuseum

www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum

järvsö berGscyKelparK
Åk till Järvsö Bergscykelpark för en cykelupplevelse utöver det vanliga.  
Lederna på berget är byggda för hand eller med grävmaskiner och  
naturliga samt byggda hinder finns på hela berget. Det finns leder 
i alla nivåer och även cyklar för uthyrning. Åk hit med X-tåget och välj  
sedan promenad eller taxi, fast pris inom Järvsö finns. På X-tågen finns  
plats för två cyklar, det kostar 30 kr/cykel.  
FOTO: Fredrik Fransson/Järvsö Bergscykel Park

www.jarvsobergscykelpark.se 
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järvzoo 
Åk till Järvzoo och upplev en djurpark som mest liknar vildmark!  
Möt nordiska djur som björn, älg, ren, varg, myskoxe och lodjur i  
deras vilda vardag, genom ett tre kilometer långt äventyr till fots.  
Åk hit med X-tåget och välj sedan promenad eller taxi, fast pris  
inom Järvsö finns. FOTO: Glenn Mattsing/Järvzoo 

www.jarvzoo.se

steNeGÅrD
Besök Stenegård i Järvsö och inspireras av dess trädgård, hantverk 
med hälsingeprägel och besökscentrumet Världsarvet Hälsingegårdar.  
I Barnens Stenegård finns sex stugor inspirerade av Hälsingegårdar  
där det händer nya saker varje dag. Besök Lehmanns kök och trädgårds- 
caféet för att ta del av kaffeerbjudandet. Åk hit med X-tåget och välj  
sedan promenad eller taxi, fast pris inom Järvsö finns.  
FOTO: Mirja Nilsson/Stenegård 

www.stenegard.com

WIj träDGÅrDar
Besök Wij trädgårdar i Ockelbo för att uppleva och lära mer om  
trädgård, natur, konst, hantverk och mat – eller bara för att göra en utflykt.  
Det finns en stor lekplats med rutschbana, klätterställning och gungor  
som barnen kan släppa loss i. Åk hit med X-tåget. Ta sedan en promenad  
längs vackra Hälsans stig som tar cirka 10 –15 minuter. FOTO: Pernilla Hed/Wij

www.wij.se

hitta resan i reseplaneraren på xtrafik.se eller X-trafiks app. 
Köp biljett i vår webshop, på våra kundcenter, bussar eller X-tåg.
besök sommar.xtrafik.se för mer information om erbjudandet. 

SOMMaR-  
ERBjUDaNDE 
15 juNI –15 auGustI 
Upptäck länet med X-trafiks  

bussar och X-tåg, se kampanj- 
priser på baksidan.

Besöksmålen bjuder på en kopp kaffe mot 
uppvisande av giltig 24- eller 72-timmarsbiljett.
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MEr trAfiK fr ån 17 AUgUSti
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Tack vare nya pengar från Landstinget 
Gävleborg kommer kollektivtrafiken  
i vårt län att utökas i höst. Från 17 
augusti förstärks trafiken på flera 
större buss- och tågsträckor för att ge 
ännu bättre möjligheter till pendling.

– Det är jätteroligt att vi fått chans 
att göra de här satsningarna, säger 
Andreas Eriksson, chef för trafikut-
vecklingsavdelningen på X-trafik. Vi 
har även fått beslut i landstinget som 
utökar trafiken ytterligare 2015.

– SAndBACKA PArK är en 
stor arbetsplats i Sandviken som hittills 
har legat lite i ”pendlingsskugga”. i höst 
startar en direktlinje mellan gävle och 
Sandbacka Park, linje 50. Den kommer 
att avgå vardagar med tre dubbelturer  
på morgonen och lika många på efter-
middagen. Turen anländer till Sandbacka 
06.50, 07.50 och 08.50, varje tur går  
direkt tillbaka och är alltså i Gävle 07.30, 
08.30 och 09.30. Det här gör att boende 
i närheten av Sandbacka Park också får 
flera alternativ att pendla till gävle.

På eftermiddagen går linje 50 kl 15.10, 
16.10 och 17.10 från Sandbacka Park  
till gävle.

– vi fyLLEr också ut ”luckor”  
i X-tågets turer mellan Söderhamn 
och gävle med buss, berättar Andreas  
Eriksson. Vi sätter in en buss, linje 151,  
som går från Söderhamn för att vara  
i Gävle strax före kl 07. Bussen vänder  
sedan och är tillbaka i Söderhamn  
före kl 08. Mitt på dagen sätter vi in en  
buss från Söderhamn som anländer till  
gävle strax före kl 13 och sedan vänder  

för att vara i Söderhamn innan kl 14.  
linje 152 avgår från Söderhamn till  
Hudiksvall cirka 15.30, för att sedan 
vända 16.20 tillbaka till Söderhamn. 

LinJE 100 har redan tidigare i år fått 
nya linjesträckningar genom Edsbyn 
och Bollnäs för att bättre passa pendling 
till och från större arbetsplatser. i höst 
förstärks trafiken med fler turer.
– Vi utökar från 45 till 70 turer varje 
vardag. i princip kommer det att avgå 
en buss i vardera riktningen varje halv-
timme under hela dagen.

På LinJE 64 mellan ljusne och  
Söderhamn är trycket stort. även där blir 
det nu halvtimmestrafik stora delar av 
dagen för att minska risken att behöva ha 
stående resenärer ombord.
– Det bor cirka 4 000 personer längs 
sträckan och nu får de bättre möjlig-
het att ta sig till och från Söderhamn,  
konstaterar Andreas Eriksson.

fULLStÄndig infOrMAtiOn 
om tider för de nya turerna kommer 
att finnas i Reseplaneraren i X-trafiks 
mobilapp och på xtrafik.se.

MEr trAfiK fr ån 17 AUgUSti
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tA BUSSEn OCH X-tågEt tiLL 

Finns det något härligare än att packa picknickkorgen, filten, badkläderna 
och en bra bok för att sedan tillbringa dagen vid vattnet? Det finns hundratals 
badplatser i vårt vidsträckta län. Här tipsar vi om några badplatser som du 
når med buss eller tåg. Simma lugnt!

Norebadet (ljusdal) 
Sand, bryggor, kiosk, WC, restaurang, 
hantverk, hotell, camping.

Folkparksbadet (ljusdal)
Gräs och sand. 

Delsbo utomhuspool (Delsbo)
Utebassäng, barnbassäng, lekpark.

Kyrkbybadet (järvsö)
Sand och bryggor. 

orbaden (vallsta) 
Sand, hotell, camping, vandrarhem, stugby. 
Restaurang, kiosk, lanthandel, hantverk, 
bryggor, beachvolleyplaner. Barnvänligt.

Fagernäs (arbrå)
Sand, gräsytor, servering, lekplats, handi-
kappanpassat, kanot.

Kvarnsveden (alfta)
Bad i älven Voxnan, camping, gräs.

Karlslundsbadet (bollnäs) 
Hopptorn, lekplats, beachvolleyplan,  
minigolf, servering, restaurang. 

vevlingestrands camping (bollnäs)
Camping, lekplats, volleybollplan,  
gräsytor, servering.

långnäs (bollnäs)
Sand, gräs, servering.

sjöbacken (ockelbo)
Sand, bryggor, gräsytor, omklädning,  
toalett, dusch, kiosk, servering. 

medskogssjön (mellan sandviken och 
ockelbo)  
Camping, sand, gräsytor, brygga, toalett, 
omklädning, kiosk, resturang. 

högbobadet (högbo bruk)
Bryggor, sand, gräsytor, kiosk.

storviks sportcentrum (storvik)
Tempererad utomhusbassäng.

edsken (hofors)
Barnvänligt, fiske, camping, restaurang.

hedåsbadet (sandviken)
Långgrunt, bryggor, sand, kiosk. 

sörtuttsbadet (sandviken)
Bryggor, sand, kiosk.

strandbaden (Årsunda)
Långgrunt, sand, camping.

parkbadet (sandviken)
Äventyrsbad, cafeteria med snabbmat. 

valbobadet (valbo)
Ute- och inomhusbad. Grönytor,  
10-meters hopptorn.

strömsbrobadet (strömsbro)
Gräs och sand.

Fjärran höjderbadet (Gävle)
Ute- och inomhusbad. Grönområden,  
kiosk, servering, omklädning, lekplats. 

engeltofta badplats (Gävle)
Sand, omklädning, toalett, servering.

Florsjön (vid moheds camping) 
Sand, bryggor, camping med bl a vatten-
rutschkana, toaletter, kiosk, minigolf.

Färsjön (söderhamn)
Sand, bryggor, omklädning, toaletter.

stenö havsbad (söderhamn)
Camping, sand, bryggor, långgrunt, kanot, 
minigolf, kiosk, restaurang, lekplats. 

ankarmon (Iggesund)
Camping, sand, grillstad, naturstig, kanot, 
fiske, minigolf, tennis, museum.

malnbaden (hudiksvall)
Camping, sand, bryggor, omklädning,  
dusch, toaletter, servering, kiosk, minigolf, 
volleyboll, grillplatser och lekplats. 

röstabadet (harmånger)
Camping, tempererat, minigolf.
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SOMMAr-
PLUrrEt!
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tidtabeller och information 
finns på xtrafik.se använd gärna 
reseplaneraren som du också 
hittar där. 

trafiku pplysningen 0771-9 10 10 9 
svarar på dina frågor.
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Rätt lösning nr 1/14

vinnArE Av BiLJEttEr tiLL 
trOLL KArLEn från Oz 
Barbro Gustavsson, Gävle
Ingrid Jonsson, Sandviken
Bengt-Owe Söderström, Gävle

rOCKBUSSEn UndEr  
gEtAwAy rOCK fEStivAL
Nettbuss Stadsbussarna förlänger 
turerna under årets hårdrocksfestival 
genom att köra flera turer in till 
centrum från festival- och camping-
området. 

Alla turer angör bussterminalen 
bakom Gävle Central precis som 
vanligt.

Årets festival pågår 7–9 augusti och 
innehåller namn som Volbeat, Opeth, 
Arch Enemy och Sonic Syndicate.

Rockbussen rullar 6–10 augusti.

Samma dag som Eldkvarn spelar i Furuviksparken tar 
Gefle IF emot Halmstads BK på anrika Strömvallen. 
Med hjälp av Stadsbussarna i Gävle hinner du se både 
matchen och konserten.

Efter fotbollsmatchens slut  
avgår bussar utanför Ström-
vallen direkt till Furuviks-
parken. X-trafiks ordinarie 
biljetter och priser gäller på 
dessa bussar, men du kan 

gEfLE if + StAdSBUSSArnA + ELdKvArn = 19 JULi
också köpa ett förmånligt paket som innehåller fotbolls-
biljett + konsertbiljett + bussbiljett. Säljs som förköp på 
Turistbyrån i Gävle och av Furuviksparken samt Gefle IF.

Läs mer på Nettbuss 
Stadsbussarnas hemsida 
stadsbussarna.se

fUrUviKSKOnSErtEr
Nettbuss Stadsbussarna kör till flera 
konserter i Furuviksparken i sommar, 
bland annat till:

Miss Li 28 juni 
Bo Kaspers Orkester 12 juli 
Ghost 6 augusti och  
Ulf Lundell 9 augusti.

Konsertbussarna avgår från hållplats 
Stadsbiblioteket. Efter konserterna 
rullar bussarna mot Gävle.

Håll utkik efter information 
om fler konsertbussar.

fritidSBiLJEttEn  
dygnEt rUnt
Fritidsbiljetten gäller dygnet runt 
på sommarlovet. Under perioden 
11 juni–31 augusti kan du använda 
fritidsbiljetten dygnet runt i hela 
länet. Fritidsbiljett kan du som är 
under 26 år använda. Biljetten 
kostar 460 kr och gäller i 90 dagar 
på X-trafiks bussar och X-tåg.

Ladda ditt Resekort med en 
fritidsbiljett i vår webshop.

 
MEd APPEn KAn dU:
• SÖKA tidtABELLEr

• SÖKA HåLLPLAtSEr

• SÖKA rESOr

• KÖPA MOBiL-
 BiLJEttEr

BAnArBEtEn
i SOMMAr
Under sommaren, 29 juni–9 augusti, 
kommer det att vara en hel del 
ban arbeten längs Ostkustbanan 
på sträckan Sundsvall–Gävle. 
Arbetena kommer att bestå av 
allmänt under håll av banan, 
byggande av nya mötesstationer 
och spårbyten. Detta gör att vissa 
X-tåg periodvis kommer att ersättas 
med buss på delar av sträckan. 

Information om vilka turer med X-
tågen som berörs finns på xtrafik.se 
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vinn POCKEtOgrAM! Skicka korsordet senast 30 JULi
2014 till: X-trafik, Box 264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet 
”Korsord”. Endast postade lösningar gäller! Fem personer vinner 
3 Pocketogram värda 99 kr/st. Vinnarna meddelas per brev och 
publiceras i nästa nummer av Resa. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren. 

vinnArE i KOrSOrdEt nr 1-14. 
Elisabet Goude, Ljusne
Sven Dahlberg, Kilafors
Therese Simonsson, Hofors
Eva Sjöström, Edsbyn
Peter Grundberg, Hudiksvall
Grattis, ni vann 3 böcker från 
Pocketogram värda 99 kr/st!

Namn: Adress:



upptäck sommaren i

24 timmar
72 timmar
Res hur mycket du vill i hela länet med 
X-trafik. Kampanjpris 15 juni – 15 augusti.

 

 

Köp biljett i webshopen, kundcenter, bussar eller X-tåg. 
På sommar.xtrafik.se hittar du restips och tider.
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Box 125, 826 23 Söderhamn Tel 0270-741 00, Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9, www.xtrafik.se

Resenär   24-timmarsbiljett               72-timmarsbiljett
7 – 19 år                    50 kr        125 kr
20 – 25 år                65 kr                       165 kr
studerande         65 kr        165 kr
vuxen                    100 kr                250 kr
Familj (2 vuxna, 3 barn)            150 kr        375 kr
 


