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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: 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. 

Vi skapar livskraft!

Det här numret av tidningen Resa innehål-
ler sidor som producerats inom ungdoms- 
projektet Rapatac i Gävle som X-trafik har in-
lett ett samarbete med. För mig känns det 
både roligt och naturligt – ungdomar är en 
av våra största men också viktigaste kund-
grupper. Många unga är under flera år mer 
eller mindre beroende av en fungerande 
kollektivtrafik för att kunna resa mellan hem-
met, skolan och fritidsaktiviteter. Och vi hop-
pas förstås att det ska lägga grunden till en 
livslång och positiv relation till att resa kol-
lektivt.

Det mesta av det vi på X-trafik arbetar med 
är framtidsfrågor och som en del i det nya 
Region Gävleborg blir det ännu tydligare 
från årsskiftet. Allt pekar på att vi måste öka 
rörligheten ytterligare i vårt län för att ta vara 
på och utveckla både människor och före-
tag. Inte minst gäller det för att vi ska kunna 
behålla våra ungdomar i länet – många vill 
kunna skaffa sig utbildning, ta del av nöjen 
och så småningom försörja sig utan att nöd-
vändigtvis behöva bryta upp från hemorten. 

Vårt arbete handlar helt enkelt om att skapa 
ett livskraftigt Gävleborg där alla delar ska 
kunna leva utifrån sina unika förutsättningar. 
Och jag är helt övertygad om att kollektiv-
trafiken kommer att spela en allt viktigare roll 
i framtiden. Den är ett slags blodomlopp i 
samhället som är nödvändigt för att det ska 
fungera. Att resa tillsammans ligger dess-
utom i tiden. Det ger positiva miljöeffekter 
och bidrar till att människor kan mötas för att 
utbyta idéer som i sin tur bidrar till deras och 
länets livskraft!

Peter Kollin
Förvaltningschef 

Inledare dEttA HAr 
HÄnt 2014

X-trafik arbetar ständigt med att förbättra 
verksamheten och servicen till våra resenärer. 
Här är några av de saker som hänt under 2014.

   Ny webshop

 Kallelse till vården gäller som biljett – hela länet  
 klart till 2016

 Slutade trycka tidtabeller för miljöns skull

 Fler turer på linje 100 Edsbyn – Bollnäs – Söderhamn  
 (var 30:e minut)

 Ny linje (151) mellan Söderhamn och Gävle

 Ny linje (152) mellan Söderhamn och Hudiksvall

 Fler turer på linje 64 mellan Söderhamn och Ljusne

 Fler turer på linje 41 mellan Gävle och Sandviken

 Två dubbeldäckare på linje 41

 Ny direktbuss Gävle – Sandbacka Park (linje 40)

 Halva priset på 24-timmars och 72-timmarsbiljetter  
 i sommar

 Uppnått målsättningen med att 50 % av bussarna  
 körs med fossilfritt bränsle 

 Praktikanter – vi välkomnar praktikanter i vår verk- 
 samhet

  Övertagande av myndighetsutövning för färdtjänst  
 och riksfärdtjänst från Hofors kommun 

 Topp 10 i landet i Kollektivtrafikbarometerns  
 Nöjd Kund Index

Har du synpunkter eller idéer om vår verksamhet, 
är du alltid välkommen att kontakta oss på 
marknad.xtrafik@lg.se

Under 2013 kom det in 5 083 ärenden 
till X-trafik som gällde ersättning från  
resegarantin. Förändringarna som genom-
fördes 10 oktober handlar om att an-
passa ersättningar och villkor till andra 
aktörer på resemarknaden.

nYHEtEr från 10 OktOBEr
• Ny ersättningstyp. Du kan nu välja att 
få ersättningen från resegarantin laddad 
som Reskassa direkt till det Resekort du 
uppgett. Laddningen finns på kortet inom 
två dagar.

• Du som reser med Uppsalatillägg kan 
nu ansöka direkt på webben. Istället för 

att skicka in en papperskopia på ditt 
Uppsalatillägg kan du nu ta en bild på 
tillägget och bifoga den direkt i web- 
formuläret.

• Har du fått ta taxi kan du, mot kvitto 
och svarskort, nu få upp till 500 kr kon-
tant eller presentkort upp till 550 kr för 
inköp av färdbevis hos X-trafik.

• Du som har förköpt Resplusbiljett kan 
nu ansöka direkt på webben genom att 
fylla i ditt bokningsnummer och/eller  
bifoga biljetten i formuläret.

• Vi behöver nu ha din ansökan inom  
14 dagar efter händelsen.

Ännu EnkLArE 
Att AnVÄndA 
rEsEgArAntin

nYA
PrisEr från 
årsskiftEt
från 1 jAnuAri 2015 förändrar vi 
några av våra priser och villkor. Den största 
förändringen gäller seniorbiljetten som blir 
opersonlig och alltså kan delas mellan flera 
personer som fyllt 65 år. Med Seniorbiljett 
reser du obegränsat med X-trafik i hela länet 
i ett helt år. Det nya priset från årsskiftet är 
2 880 kr (240 kr/mån).

fritidsBiLjEttEn för dig som 
är mellan 7–25 år, kostar från 1 januari  
500 kr och gäller i 90 dagar. Med Fritidsbil-
jetten reser du hur mycket du vill vardagar  
kl 16–04 och när du vill på helger och större 
skollov (höstlov, jullov, sportlov, påsklov och 
sommarlov). Biljetten gäller med X-trafiks 
bussar, X-tåg och Tåg i Bergslagen inom  
länet. Fritidsbiljetten är opersonlig och kan 
lånas ut till andra som är 7–25 år.

PrisEt På Vår 24-timmarsbiljett för 
vuxen sänks till 180 kr. Med en 24-timmars-
biljett reser du så många gånger du vill på 
X-trafiks bussar och X-tåg inom 24 timmar 
(även med nattrafik).

Det ska vara tryggt och bekvämt att resa kollektivt och du ska kunna lita på 
att du kommer fram i tid. Men med mer än 13 miljoner resor varje år med 
X-trafik händer det förstås ibland att vi inte lyckas hela vägen. Ofta kan det 
vara svåra väderförhållanden som är orsaken men även andra faktorer kan 
påverka. Därför finns X-trafiks resegaranti.

Vi inför 50 % rABAtt för 
resenärer som har Försäkrings-
kassans ”intyg förmånstagare” 
gällande sjukersättning, aktivi-
tetsersättning eller handikapp-
ersättning. Gäller på aktuellt 
biljettpris för vuxen på enkel- 
och 30-dagarsbiljett och kan 
användas helgfri måndag– 
fredag kl 9–14 och kl 18–04, 
samt hela dygnet lördag, sön- 
dag och helgdagar. Rabatten 
gäller resor med X-trafik från  
1 januari 2015. Mer info på 
xtrafik.se
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PEtrA förVErkLigAr En dröm:

PEPPArkAkOr  
På VÄg mOt succé 
TeXT: MaTS NäSLUND FoTo: gaBRIeL LILjeVaLL

På väg till Arbrå Ångbageri i Bollnäs ägnar fotografen Gabriel och 
jag oss åt att fundera lite över pepparkakor. Är det verkligen så att 
man blir lös i magen om man äter många? Och varför äter vi bara 
pepparkakor när det lackar mot jul? Om någon kan berätta så är det 
Petra Abrahamsson, hon bakar 100 000 varje dag.

ÄVEn Om ArBrå ångBAgEri  
har en rejäl topp i produktionen från sep-
tember till december är de en liten aktör 
jämfört med de stora i branschen.
– Vi vill växa, men för oss är det viktigt att 
behålla den hantverksmässiga känslan, säger 
Petra abrahamsson.

Det var faktiskt lite av en 
slump som gjorde Petra till 
pepparkaksbagare.
– jag var på jakt efter ett före-
tag som jag kunde driva och 
utveckla. Kraven var att det 
inte skulle vara förknippat 
med öppettider och att det gärna fick vara 
producerande. jag försökte först köpa en  
karamellfabrik men förlorade budgivningen. 
Då fick det bli pepparkakor istället. arbrå 
Ångbageri startades redan 1892. Här finns 
en historia att berätta och ett varumärke 
som vi nu börjat utveckla. 

Petra köpte bageriet 2010 tillsammans 

med Camilla erlandsson, men från 2013 
driver hon det själv.
– Det här är ett jäkligt hårt jobb. jag är i 
produktionen 99% av tiden så det är svårt 
att hitta utrymmet för att utveckla företaget, 
konstaterar Petra. 

Tidigare på förmiddagen har hon kört 
tur och retur tio mil till 
Lingbo för att skaffa en 
drivkedja som gått sönder 
på maskinen som kavlar 
och stansar pepparkakor. 
Det är verkligheten för 
många entreprenörer, när 
något trasslar får man lösa 

det själv på bästa sätt. Men Petra har tydliga 
mål – hon vill skapa en succé och samtidigt 
vara den allra bästa arbetsgivaren.

– mAn kAn kAnskE sÄgA att 
vi kommit en bit på väg men samtidigt har 
resan bara börjat. att vi blev utvalda att  
finnas med i Åhléns nya butikskoncept  

4 resa

Namn: Petra Abrahamsson

Ålder: 43 år

Familj: Man och två barn, 8 och 15 år

Bor: Bollnäs

Gör: Driver Arbrå Ångbageri och 
Freluga Trädgårdsscen

Kör: För snabbt in i korsningar

Åker: Gärna cykel

Drömresa: Vill tågluffa i 1:a klass och 
bo på lyxhotell.

PETRA ABRAHAMSSON I KORTHET– Viktigt att 
behålla den 

hantverksmässiga 
känslan.

Skafferiet var väldigt viktigt. Nu kan man 
köpa våra plåtburkar med tre sorters kakor 
på landets 77 Åhléns-varuhus.

Plåtburkarna har blivit något av arbrå 
Ångbageris signum och varje år lanseras nu 
en ny färg till pepparkakorna. Petra visar ett 
prov på nästa års ännu så länge hemliga färg 
och vi kan bara hålla med – den blir häftig! 
Hemligt är också pepparkaksreceptet. 
– ja, det ligger inlåst i ett kassaskåp, precis 
som det ska vara, säger hon med ett stort  
leende. 

öVErHuVudtAgEt Är dEt en 
väldig massa leenden och skratt i bageriet. 
Dåliga bageriskämt haglar genom luften när 
det är dags att ta bilder. Det blir förstås väl-
digt viktigt vad som syns i bakgrunden när 
fotografen plåtar …
– Vi vill försöka hålla våra produkter så rena 
från tillsatser som möjligt. och allt bakas på 
plåt. Det gör att varje pepparkaka blir helt 
unik. Vi plockar kakorna för hand ner i  
burkarna och locken tejpas också för hand. 

att man skulle bli lös i magen av pep-
parkakor tror inte Petra alls på.
– Det kanske var vanligare förr när vi inte 
var lika vana vid kryddor i maten som idag. 
jag äter massor varje dag när vi bakar.  
godast är det att äta dem tillsammans med 
mjölk. Vill du testa en lite spännande kom-
bination kan du göra en röra av Philadel-
phiaost och lingonsylt som du klickar på.

PrEcis sOm dE djupsinniga diskus-
sionerna i bilen har även Petra abrahamsson 
tänkt tanken att det borde gå att sälja peppar-
kakor året runt.
– De är ju så goda, jag tröttnar aldrig på att 
äta dem. I Sverige är det kanske svårt att 
sälja pepparkakor mer än innan jul, men vi 
får söka oss till andra länder där efterfrågan 
finns året runt, säger Petra och ger mig en 
näve deg att mumsa på. och om någon  
undrar, så blev jag inte lös i magen ens av att 
äta ogräddad deg.

tÄVLing!
Vinn en burk pepparkakor till jul från 
arbrå Ångbageri. Hur äter du helst dina 
pepparkakor? De fem mest spännande 
bidragen vinner var sin burk.

Skicka in ditt bidrag på ett vykort med ditt 
namn och din adress till X-trafik, Box 264, 
826 26 Söderhamn senast 15 december 2014. 
Märk ditt bidrag ”Pepparkakor”. 
Du kan också maila in ditt svar till 
marknad.xtrafik@lg.se

5resa
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muLLE mEck i gLAdA Hudik 
Vid uppvisande av giltig 24-timmarsbiljett  
från X-trafik får barn en pin med Mulle Meck!

Här mekar du med riktiga mojänger och molijoxer. Kliv in 
i Mulles Mecks värld och ta en tur med flygplanet eller varför inte en 
rymdfärd med Mulles nya raket.  Mys med Buffa i hennes hundkoja eller 
provkör Mulles bil. Här kan du snickra, spela CD-rom spel eller meka 
med riktiga mojänger och molijoxer i verkstan. 
    Barn och vuxna leker, är kreativa eller snickrar och bygger något av 
återvinningsmaterial tillsammans och får en gemensam upplevelse. Ett 
ställe där man kan göra saker som man inte kan göra hemma.

Ta X-tåget eller bussen till Hudiksvalls Resecentrum och  
promenera cirka 5 minuter till Mulle Meck.  
www.mullemeckigladahudik.se

PArkBAdEt – så mYckEt mEr Än Ett BAd 
Vid uppvisande av giltig 24-timmarsbiljett från X-trafik får  
badgäster under 12 år ett nyckelband! 

Känn dig äventyrlig i vågorna eller susa ner i rutschkanorna.
Varva med styrkepass eller vattengympa. För de minsta 
finns Mamma Mu med egen bassäng. Parkbadet, en 
komplett friskvårdsanläggning.
 
Ta bussen ända fram till Parkbadet. 
www.sandviken.se
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mOBAckEs trÄdgårdscEntEr 
Vi förverkligar livsnjutarens trädgårdsdrömmar, ute och inne.  
En självklar mötesplats i Hälsingland!  
     Hos Mobackes hittar du ett brett sortiment av produkter 
som kan förgylla ditt hem och din trädgård. Dammprodukter, 
sten, grillar, inredningsdetaljer, trädgårdsmöbler, samt växter 
för både inom- och utomhusmiljö. Stor floristavdelning, som 
hjälper dig med blommorna till livets alla händelser, stora 
som små. Inrymd i den trevliga växthusmiljön finner du också  
Lilla k:s Trädgårdskök, vars kockar och  
bagare kan erbjuda allt från lunchbuffé 
och fika till catering och event. 

Ta X-tåget eller bussen till Bollnäs Resecentrum och  
promenera cirka 20 minuter till Mobackes.
www.mobackes.se

 TRÄDGÅRDSCENTER       en växande upplevelse
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TISDAG 23 DEcEMBER 
Bussar och X-tåg kör enligt ordinarie tidtabell. 
OBS! Ingen nattrafik.

JulAFTON 
Bussar och X-tåg kör enligt lördagstidtabell. 
OBS! Ingen nattrafik.

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 lördagstidtabell 
med nattrafik.

NyÅRSDAGEN
Bussar och X-tåg kör enligt ordinarie sön- och 
helgdagstidtabell.

BussAr, X-tågEt OcH 
fÄrdtjÄnst i juL- OcH nYårsHELgEn

Fritidskortet gäller dygnet runt under jullovet 
15/12 – 11/1.

Färdtjänst och riksfärdtjänst inom Gävleborgs län 
på julafton 
Du som ska resa med specialfordon på julafton ska 
förbeställa din resa senast tisdag den 16/12. Du 
som ska resa med personbil kan förbeställa din resa 
tidigast onsdag den 10/12.

Riksfärdtjänst utanför Gävleborgs län under hela 
jul- och nyårshelgen 
Du som är beviljad riksfärdtjänst ska boka detta senast 
onsdag den 10/12.

För att beställa ring Serviceresor på tel 0771-64 64 65 
och tala om när och vart du vill åka. 

Serviceresors 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

tidEr HittAr du i rEsEPLAnErArEn 
På XtrAfik.sE ELLEr i APPEn.  
du kAn ÄVEn ringA trAfik- 
uPPLYsningEn 0771-9 10 10 9.

Res för 

halva priset

med X-tra
fiks 24-tim

mars- 

biljett, s
e baksidan.
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POsitiVA rEsuLtAt AV 
friA rEsOr för ungA
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sEniOrBiLjEtt  2015 
– rEs HELA årEt i HELA LÄnEt

Biljetten gäller för obegränsat antal 
resor med X-trafiks bussar och X-tåg. 
Du kan även åka med Tåg i Berg-
slagen och UL inom Gävleborgs län 
till och från Furuvik. Seniorbiljetten 
är opersonlig och gäller från den  
månad du fyller 65 år. Den kostar 
240 kr/månad när du betalar  
månadsvis med autogiro eller  
2 880 kr om du betalar hela  
summan på en gång.

så HÄr gör du:   

• Har du redan en Seniorbiljett 
som du betalar månadsvis med  
autogiro behöver du inte göra  
något. Du får automatiskt en ny  
biljett för 2015 laddad på ditt   
nuvarande Resekort. Under  
december får du ett brev med  
information om förnyelsen.

• är du ny kund och vill du  
betala biljetten månadsvis med 
autogiro fyller du i en beställnings- 
blankett som finns att skriva ut på 
hemsidan eller beställer en blan-
kett hos Trafikupplysningen. Vi 
måste ha blanketten senast 10/12 
om du vill börja resa 1/1 2015.

• I vår webshop på hemsidan 
kan du köpa ny seniorbiljett och 
välja om du vill betala via din  
Internetbank eller med kontokort. 
Du kan använda ett gult Resekort 
du redan har. Har du inget kort 
kan du ringa Trafikupplysningen 
så hjälper de dig. 

• Vill du betala seniorbiljetten 
mot postförskott (postens avgift 
tillkommer) fyller du i en beställ-
ningsblankett som finns att skriva 
ut på hemsidan eller beställer en 
blankett hos Trafikupplysningen. 
Vi skickar sedan hem ett nytt  
kort till dig.

Endast 
240:-/mån

med 
autogiro

trAfikuPPLYsningEn 
tEL 0771-9 10 10 9

Efter fyra år med fria resor i kollektiv-
trafiken för unga i Söderhamn kan 
kommunen konstatera att satsningen gett 
positiva resultat på flera områden. Och 
kanske kan det även gynna ett hållbart 
resande på sikt, ungdomarnas attityder 
till kollektivtrafik är mer positiva än  
föräldrarnas.

ALLA BArn OcH ungdOmAr 
mellan 7 och 19 år får ”Ung i Söderhamn-
kortet”. Det ger rätt att åka fritt med X-trafiks 
bussar och X-tåget inom hela kommunen. en 
undersökning bland unga, deras föräldrar,  
föreningsliv, handel, polis och skola visar flera 
effekter.

– ungdOmArnA tYckEr det är 
enkelt att resa kollektiv, att de får ett rikare  
socialt liv, ökad självständighet och att stressen 
för föräldrarna minskar, säger Peter Kollin, 
förvaltningschef på X-trafik.

frAmför ALLt anger ungdomarna att 
de fått lättare att ta sig till skolan och till  
fritidsaktiviteter men även att deras föräldrar 
behöver skjutsa i mindre utsträckning. Både 
ungdomar och föräldrar anser att deras bild av 
Söderhamn har blivit mer positiv genom Ung-
domskortet.

9resa
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TEMA: SJÄLVSTÄNDIGHET

– VI ALLA känner till uttrycket “curlingför-
älder”, ordet som grundades av Bent Hougaard, 
den danska barnpsykologen som med sina kon-
troversiella åsikter yrt upp debatt i både Sverige 
och Danmark. Han menar att ju mer man hjälper 
sitt barn, desto mer hjälplöst blir det. Vi har  
träffat Aleksandar, 21 år, och hans mamma 
Milica som tycker att bussen är ett fullgott  
alternativ till den tidsödande taxiverksamhet 
många föräldrar betjänar sina barn med idag.
När vi frågar Milica om Aleksandar använder  
bussen som färdmedel, blir svaret: “Han åker 
buss. Visst, det händer att jag hämtar eller lämnar 
honom ibland, men då beror det på dåligt väder”. 
Hon berättar sedan att Aleksandars bror blivit 
skjutsad mycket i sina dagar, men att det är slut 
på det nu. Vi frågar om hennes liv som förälder 
förändrats när barnen ger sig iväg med bussen  
på eget bevåg. 

“JA, ABSOLUT! Det är så skönt att 
slippa skjutsa, hämta, lämna och passa tider.  
Jag har fått mer fritid nu, och det är härligt”.  
Milica hävdar också att det är viktigt för henne 
att ha självständiga barn, och hon uppmunt-
rar andra föräldrar att låta sina barn ta bussen, 
då både tid och bensinpengar spars. ”Jag har 
åkt buss regelbundet sedan gymnasiet” säger 
Aleksandar. ”Innan det åkte jag lite då och då, 
någon gång i veckan bara. Första gången jag 
åkte buss själv var jag 10 år och skulle med mina 
vänner till Fjärran Höjder. Nu tar jag bussen till 
aktiviteter, jobbförberedande verksamhet, stan 
och krogen”. När vi frågar Aleksandar vad  
han tycker om resornas kostnad, får vi svaret:  
”Jag tycker det är rimliga priser. Det är inte  
dyrt direkt. Jag har månadskort nu, men  
tänker skaffa årskort inom kort”.

Självständighet är en dygd. Så brukar det låta när vuxna pratar om 
ungdomars självstyre. Trots det visar en undersökning att föräld-
rar mer och mer går in i rollen som privatchaufför till sina barn. 

– VI SLÅR OSS NER med Timmy, 
som för en tid sedan flyttade från Alfta till  
Gävle. Han märker stor skillnad när han jämför 
kollektivtrafiken i sin gamla hemort med den 
han upplever i sin nya stad. “Här i Gävle kan 
man gå ut och ställa sig och vänta på bussen, 
och faktiskt förvänta sig att bussarna kommer 
och hämtar upp en. På hemorten krävdes  
mycket planering, då bussarna gick väldigt  
sällan. Bor man utanför Alfta går bussarna så 
sällan som 2–3 gånger om dagen; på morgo-
nen, vid lunch och sista på eftermiddagen.  

Fritidskortet är ett bra alternativ för dig som är 
7-25 år och vill resa med X-trafiks bussar, X-tåget 
och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län. Fritids-
biljetten gäller på skoldagar efter kl 16.00 fram till 
kl 04.00, samt dygnet runt på helger och större 
skollov. Biljetten kostar från 1 januari 500 kronor, 
är opersonlig och gäller i 90 dagar från köptillfället.

Vill du vara självständig?Psst...

Hallå!

Då blir det problematiskt att ta sig någonstans, 
och det blir svårt att vara självständig, då måste 
man förlita sig på att föräldrar eller vänner kan 
skjutsa. Därför skaffar majoriteten bil och kör-
kort så tidigt som möjligt. Jag var den enda i 
min gymnasieklass som inte tog körkort på en 
gång, och hade därför svårare än alla andra att 
ta mig dit jag ville. Men jag hade inget emot 
att ta bussen, då jag är väldigt strukturerad som 
person. Det är dock härligt att bo i Gävle, då 
alternativen är fler när det kommer till kollektiv-
trafik, vilket ger möjlighet att vara spontan och 
åka iväg när man vill”.

  TEXT: CHRISTOFFER NYSTRÖM    ILLUSTRATION: SARA ISRAELSSON, NICK MALMBERG
Christoffer, Sara och Nick 
här! I början av oktober så 
fick vi i uppdrag av X-trafik 
att knåpa ihop fyra sidor till 
tidningen Resa som du har 
framför dig. Med Rapatac 
Preps Akademi i ryggen 
tackade vi gladeligen ja till 
projektet, och bollen var i 
rullning. Oräkneliga timmar 
senare har vi färdigställt 
ett reportage, och sparkat 
igång en Instagram-tävling. 

Du ska väl delta?  
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Deltagare i tävlingen måste vara minst 18 år och bosatt inom Gävleborgs län.  
Är du under 18 år tävlar du med målsmans tillstånd. Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnarna. Mer info finner du på xtrafik.se

Den 3 februari avslutas tävlingen och 
därefter utser en jury tre lyckliga vinnare 
som publicerat de mest kreativa bilderna. 
Vinnarna meddelas via Instagram. 
Lycka till!

INSTAGRAM-TÄVLING!

Ta chansen att vinna en 
iPhone 6 med X-trafik! 

Allt du behöver göra för 
att delta är att ha ett öppet
Instagram-konto och följa 
dessa tre enkla steg:

Posta den på din Instagram

Ta en unik bild som visar 
upp dig och/eller din resa

Tagga sedan med @Xtrafik
och #Xtrafikresan 

Ordet är ditt!

Matilda, 22

– Jag tycker
att det är bra 
att bussarna går 
relativt ofta och 
att de är rena. 
På helger och på 
vardagar runt 7–8 
och 16–17-tiden 
går det väldigt få 
bussar, tycker jag.

Victor, 20

– Det är många bra 
busschaufförer, 
men vissa är sura. 
Det enda jag kan 
klaga på är att 
det är dålig luft 
på bussarna.

My, 20

– Jag tycker att 
det alltid är för 
mycket folk på 
bussen. Jag har 
lite problem 
med det. Sen är 
bussarna nästan 
sena jämt.

Oskar, 24

– Jag tycker att 
det är bra att 
bussarna finns 
och att de, för 
det mesta, är i 
tid. Det negativa 
är priserna och 
att bussarna slu-
tar gå så tidigt 
och osynkar på 
kvällarna.

Har du testat:

Mobilbiljetten?
Steg 1
Ladda ner den praktiska X-trafikappen
från din appbutik

Steg 2
Via ”Mer” eller ”Verktyg” kan du välja 
din betalmetod. Betalkort eller faktura?

Dessa inställningar är nu sparade till dina framtida resor!

Steg 3
Via ”Köp biljett” väljer du vilken plats 
du ska färdas till samt din ålder

Åk

 billigare!

Det var väl enkelt? Trevlig resa!
För mer information gå in på www.xtrafik.se

Vi har frågat unga resenärer om deras åsikter angående X-trafik 
och deras egna trafikupplevelser, vi välkomnar alla synpunkter!

Steg 4
Alla köpta biljetter samlas under 
rubriken ”Biljetter” i menyn eller ”Mer”

  TEXT: CHRISTOFFER NYSTRÖM    ILLUSTRATION: SARA ISRAELSSON, NICK MALMBERG12 resa 13resa
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Vinn POckEtOgrAm! Skicka korsordet senast 30 jAnuAri 2015 
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 3-14. 
Nova Celeste, Bollnäs
Lena Bye, Gävle
Per Linderdahl, Gävle
Britt-Marie Thörnros, Söderhamn
Berit Uppman, Ockelbo
Grattis, ni vann 3 böcker från 
Pocketogram värda 99 kr/st!

Namn: Adress:

Rätt lösning nr 3/14

tVå nYA 
duBBELdÄckArE
Två nya gula dubbeldäckare tra-
fikerar nu ordinarie turer på linje 
41. Satsningen ger mer plats och 
bättre komfort för våra kunder 
på sträckan Gävle–Hofors där 
många reser. 

dinA rÄttigHEtEr sOm tågrEsEnÄr inOm Eu
Europeiska kommissionen har gett ut en broschyr som innehåller sex grund-
läggande rättigheter som ska gälla alla tågtjänster. Tillsynsorgan i Sverige  
är Konsumentverket, tel 0771-423 300. www.konsumentverket.se och  
Allmänna reklamationsnämnden, tel 08-508 860 00, www.am.se

grAttis
 BirgittA LArskOg, kiLAfOrs

VinnArE AV 4 BiLjEttEr

AnVÄnd rEfLEX!
• Hjälp bussföraren att se   
 dig vid hållplatsen.
• Lys med din mobil om 
 du saknar reflex.
• Använd reflex både i 
 stan och på landet.
• Reflexen ska helst 
 vara CE-märkt.
• Byt ut reflexen då och då,  
 reflexförmågan försämras  
 med tiden.
• Bär reflexer lågt och så att  
 de syns från olika håll, t ex  
 runt hand- och fotleder.

Trafikverket satsar 10 miljoner 
kronor på hållplatser och säker-
het längs väg 84. En del av 
åtgärderna är redan genomförda 
och hela projektet ska vara klart 
till sommaren 2015.

Ett 30-tal hållplatser får nya  
väderskydd och ytterligare 25 
får upphöjda plattformar för 
bättre bekvämlighet och säker-
het. Vid 9 hållplatser byggs 
bussfickor för att bussarna ska 
slippa stanna ute i vägbanan. 
Belysning har kompletterats för 
att höja säkerheten.

I projektet ingår även 6 pendlar-
parkeringar och 11 cykelställ  
med tak.

HåLLPLAtsBYggEn 
LÄngs 84:An

X-trafik satsar på fler tågturer med 
X-tåget till Sundsvall. Från 14 dec-
ember tillkommer följande turer:

lördagar och söndagar
Gävle–Sundsvall avg 8.30 ank 10.45
Sundsvall–Gävle avg 12.59 ank 15.45

lördagar
Gävle–Sundsvall avg 12.30 ank 14.45
Sundsvall–Gävle avg 15.57 ank 18.24

Söndagar 
Gävle–Sundsvall avg 12.30 ank 14.45
Sundsvall–Gävle avg 16.58 ank 19.17

fLEr turEr mEd X-tågEt tiLL sundsVALL



Box 125, 826 23 Söderhamn Tel 0270-741 00, Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9, www.xtrafik.se

Resenär    24-timmarsbiljett 
7 – 19 år                         50 kr
20 – 25 år                     65 kr
Studerande              65 kr
Vuxen                       100 kr
Familj*               150 kr

*Max två vuxna över 26 år och max tre barn under 16 år reser till priset av  
  en vuxen och ett barn. Minst ett barn måste resa med för att rabatten  
  ska kunna nyttjas. Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis.

Box 125, 826 23 Söderhamn Tel 0270-741 00, Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9, www.xtrafik.se

Halva priset på 
24-timmarsbiljett


