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Dags att köpa
seniorkort

Lana och
Hampus

Lars bygger
sitt resande
på X-Tåget

svenska mästare i dans
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Spännande framtid för
kollektivtrafiken
De senaste månaderna har allt fler resenärer strömmat till
våra bussar och tåg. Det finns säkert flera orsaker till detta
– miljöaspekten, bränslepriser, en begynnande lågkonjunktur. Men vi vågar också påstå att allt fler har upptäckt att
vi erbjuder riktigt konkurrenskraftiga resalternativ, helt på
egna meriter. Bussar som kör i tät trafik längs stomlinjer i
stadstrafiken och X-Tågets väl anpassade tidtabeller gör oss
attraktiva för ett allt större antal människor.
Resandeökningen skapar nya utmaningar för oss. Vi behöver höja kapaciteten på vissa linjer men också se över kvaliteten i vårt utbud. När vi genomför nya upphandlingar av
trafik i länet har vi chans att ställa nya kvalitetskrav. Redan
från nästa sommar kommer förbättringar i länet, som exempel kommer samtliga bussar i Gästrikland att vara utrustade
med klimatanläggning och säkerhetsbälten. De har dessutom miljövärden som ligger väsentligt under lagkraven
och är utrustade med alkolås.
Kollektivtrafiken går mot en spännande framtid!
God Jul och Gott Nytt År önskar X-trafik

resa utges av X-trafik. 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. Med
reservation för eventuella tryckfel.

Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9
www.xtrafik.se
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Nyheter från 28 november!
• Nya åldersgränser
• Lägre pris för dig som är 20-25 år och för dig som studerar
• 15% högre värde om du förköper ditt Värdekort
• 23 nya köpställen
Från 28 november gäller nya åldersgränser hos X-trafik.
Tidigare har det funnits olika åldersindelningar för olika
biljettyper. Nu renodlas gränserna och anpassas till andra
trafikbolag, som till exempel SJ.
Den kanske största nyheten är att gränsen för vuxenbiljett nu alltid går vid 26 år. En ny kategori som heter
”Skolungdom” införs för åldrarna 7-19 år. Mellan 20 och
25 år är benämningen nu ”Ungdom”. Skolungdom reser
för 50% rabatt, och Ungdom och studerande reser för
35% rabatt av vuxenpris.

Den 28 november höjdes priset på resor med Värdekort,
men om du förköper ditt Värdekort hos våra Kundcenter,
Köpställen eller via vår e-handel behåller du samma rabatt
som tidigare. Förköp ger 15% högre värde än om du
köper ditt Värdekort ombord på bussen eller X-Tåget.
I samarbetet med Konsum Gävleborg finns nu ytterligare 23 köpställen för X-trafiks Värdekort. Köpställen finns
hos Coop Extra, Coop Nära, Coop Konsum och Prix.
Korten finns i valörerna 200 och 400 kronor och ger 15%
högre värde att resa för.
Läs gärna mer på www.xtrafik.se

Vi köpte vårt
Värdekort på Coop.
Praktiskt. Och jag fick
högre värde på kortet.

Jag har köpt mitt
Värdekort på X-trafiks
Kundcenter. Det gör att
jag inte drabbas av
prishöjningen.

Jag är 34 år och
studerar. Det är jättebra
att studentpriset nu
gäller både biljetter
& kort!
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Resenären
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Lars tar tåget
mellan byggena
Lars Nyberg arbetar som projektchef på Skanska. Han bor i
Färila, nordväst om Ljusdal, men
har uppdrag både i och utanför
länet.
För ett år sedan fick han höra
talas om X-trafiks Företagskort.
– Det var en av mina platschefer
som tipsade mig och jag tyckte
att det lät vettigt.

– Jag ser stora fördelar med att ta XTåget till mina uppdrag: Just nu bygger
vi både vid CH i Gävle och på Lugnet
i Falun. Jag tar nästan alltid tåget och
får 1.45 timmes effektiv arbetstid ner
från Ljusdal istället för att sitta bakom
ratten.
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Det krävs förstås en del planering för
att kunna utnyttja tiden ombord.
– Ja, eftersom det inte finns trådlöst
bredband på X-Tåget får jag se till att
ladda ner alla dokument jag vill arbeta
med till datorn. Det fungerar ganska
bra ändå. Jag brukar försöka välja att
sitta i den tysta avdelningen i tåget så
därför får jag avstå från telefonsamtalen. Det är den enda nackdelen mot att
ta bilen.
Beslutet att ta tåg så mycket som
möjligt är inte enbart Lars eget. Affärsplanen för hans distrikt säger att de
så långt som möjligt ska välja tåg eller
andra alternativ till bilen. Det är både
en miljö- och en arbetsmiljöfråga.
– Dessutom är det mycket billigare för
företaget. Det är ganska enkelt att se
om man jämför vad sträckan LjusdalGävle tur och retur kostar Skanska om

jag skulle välja min egen bil. 34 mil
gånger 35 kronor milen blir 1.190 kronor istället för 180 kronor som samma
resa med X-Tåget kostar.
– Jag kör mycket bil ändå varje år,
cirka 5.500 mil varav kanske 3.000 mil
i tjänsten. Att jag tar tåget så ofta som
möjligt är i första hand en bekvämlighetsfråga för mig. Vi försöker anpassa
möten så att det ska vara möjligt att ta
tåget. Vi ser också till att de inte drar
över tiden om vi har tåg att passa.
– Det jag saknar på X-Tåget är kopplingen till Internet och fler tysta avdelningar. Fler och fler hos oss, även
hantverkarna på byggena, upptäcker
att det går bra att ta tåget istället för
bilen. Vi har i dagsläget fyra Företagskort i vårt distrikt som man kan använda. Fast ett av dem har ju jag förstås
den mesta tiden …

Så gör de på
Försäkringskassan

Xtra på miljö
nk
n!
Tä

Hej, Roger Strandberg, Försäkringskassan, Bollnäs. Hur fungerar X-trafiks
Företagskort hos er?
– Det fungerar bra. I princip har alla våra anställda, 90 personer, var sitt Företagskort. De flesta
är stationerade i Bollnäs och använder det när
de åker runt i Hälsingland för möten och kundbesök. För oss på Försäkringskassan handlar
det om miljö, säkerhet och ekonomi.
– Inte minst vintertid är det mycket säkrare att
åka tåg eller buss. Alternativet att leasa bilar är
dessutom mycket dyrare. Och miljövinsterna
går inte att bortse ifrån.
– Visst, ibland fungerar det inte att åka kollektivt. Sträckan Bollnäs-Hudiksvall med byte i
Söderhamn kan vissa gånger ta lite väl lång tid
om vi ska åka kollektivt. Men generellt tycker
jag att det fungerar bra både på tvären och på
längden i länet.
– På X-Tåget går det bra att jobba under resan,
det är lite svårare på bussen. Det som många
saknar är Internetuppkoppling på X-Tåget och
sen är tillgängligheten på telefon riktigt dålig
mellan Bollnäs och Gävle.

Så fungerar Företagskort i
praktiken

SMS-biljett underlättar
redovisningen

Företagskortet kostar ingenting att ha utan ni
betalar endast för de resor som ni reser och ni
får 10 % rabatt på samtliga resor (inga övriga
avgifter tillkommer). Ett avtal tecknas mellan
X-trafik och er som innebär att ni
kan resa med Företagskortet på
alla X-trafiks bussar och X-Tåget.
Varje månad får ni en specificerad faktura så ni enkelt ser vilka
resor som har genomförts på
varje kort. Om Företagskortet
skulle tappas eller gå sönder,
ersätter vi det med ett nytt.

Tycker du det är jobbigt att hålla reda på bussbiljetten för att kunna redovisa dina resor till
arbetsgivaren? Inom Gävle och Hudiksvall kan
du resa med SMS-biljett. Då syns din resa på telefonräkningen och
du slipper samla
kvitton. Ett smidigt
sätt, både att resa
och att redovisa.
Har du frågor? Ring
Trafikupplysningen
0771-9 10 10 9.

Ansök om Företagskortet på
www.xtrafik.se
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Ett rutinerat
par i dansen
Fotografen jagar det dansande paret runt i lokalen,
försöker fånga intensiteten och samspelet på bild.
Fler än en gång ber han dem stanna upp för att de
är på väg ut ur ljuset.
Lana Murphy och Hampus Norberg från Gävle har
dansat tillsammans i åtta år. I år har de vunnit JuniorSM i både Tiodans och Latin.

– Vi kände varandra redan på dagis. Det
var Lanas mamma som tjatade och tyckte
att jag skulle börja med dans, säger Hampus. Jag tyckte det var lite töntigt men
testade och var fast. För mig är dans faktiskt den mest manliga sporten av alla!
– Dansen är ett skådespel där killen ska
vara så manlig som möjligt, han ska visa
upp kvinnan så att hennes kvinnliga sidor
lyfts fram på bästa sätt. Själv ska han se
stor och manlig ut, säger Lana.
Ofta finns en historia, en berättelse som
varje dans ska förmedla. Koreografin bygger på den historien och dansarna ska
leva sig in i specifika roller. Det handlar
förstås om kärlek och dansarna ska med
alla medel förmedla åtrå, längtan, svek
och passion.
– Men på tävling händer det alltid någonting runt omkring som gör att man får improvisera, berättar Hampus. Vi dansar ju
mitt bland flera andra par och måste undvika krockar.
– På stora tävlingar utomlands kan det vara
upp till 200 par som konkurrerar. Då har vi
kanske fem sekunder på oss att göra ett
första gott intryck på domarna. Misslyckas
vi då, kan tävlingen vara över.
Att dans är en bedömningssport är något
som Hampus och Lana har lärt sig att leva
med.
– Visst har det hänt att vi förväntat oss att
vinna en tävling och sedan inte ens kommit på pallen. Vi vet att det finns domare
som inte riktigt gillar vårt sätt att dansa,
menar Lana. Kläderna är också jätteviktiga
och, tyvärr jättedyra. En klänning kan kos-
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ta 12.000 kronor, ett par skor 1.000 kronor.
Jag har oftast åtta par skor på gång samtidigt och de nöts ganska fort.

inte enbart roade av fenomenet.
– Nej, jag tycker faktiskt att det är lite löjligt, säger Hampus. Det som visas är möjligen underhållande men ganska långt ifrån
det vi håller på med. Det tar mycket längre
tid än några månader att lära sig dansa. Vi
är förmodligen det par i Sverige som dansat längst tid tillsammans vid det här laget.

En av tävlingsklasserna som Hampus och
Lana tävlar i heter Tiodans. Och det är precis vad det handlar om – tio
olika danser som ska utföras
med glädje och perfektion.
Det blir många träningstimVi är förmodligen
Det märks att Lana och
mar …
det par i Sverige
Hampus redan skaffat sig ru– Vi tränar dans två timmar
som dansat längst
tin och är vana att prata om
om dagen, sex-sju dagar i
sin sport. De fyller i åt varanveckan, berättar Lana.
tid tillsammans vid
dra och kompletterar när den
– Dessutom måste vi springa
det här laget.
andra glömmer något. I bakför konditionens skull och jag
huvudet gnager frågan som
går på gym för att se ”manjag lovat mig själv att inte ställa. Den är
lig” ut, säger Hampus med ett leende.
ju så förutsägbar … och har det egentliMen det är värt varenda timmes slit. Det
gen någon betydelse för det här reporvar en sån känsla när vi vann SM!
taget??? Till slut ställer jag ändå frågan
de fått så många gånger redan. Svaret är
Alla dansprogram som dykt upp på TV
nej, Lana och Hampus är bara ett par när
har förstås bidragit till att öka popularitede dansar.
ten hos sporten. Men Hampus och Lana är

profilerna

Namn: Lana Murphy
Ålder: 17 år
Familj: Mamma Lena, pappa Mike,
bror Bronson, katt Barney
Bor: Bönan utanför Gävle
Gör: Går 2:a året på Vasaskolan,
SamSpråk
Åker: Buss 95, tåg och flyg
Kör: Övningskör
Drömresa: En roadtrip i Australien
Namn: Hampus Norberg
Ålder: 16 år
Familj: Mamma Anette, pappa Per,
bror Linus, hund Elsa, katt Muffet
Bor: Stigslund, Gävle
Gör: Går 2:a året på Polhemsskolan, Teknikprogrammet med Idrott
Åker: Buss 3 och tåg
Kör: Ska snart börja övningsköra
Drömresa: Runt i USA och se alla
sevärdheter

Fakta Danssport
Tävlingsdansen är indelad i
två kategorier. Antingen tävlar man enbart i Latinamerikanska danser. Dessa fem
danser räknas dit: Samba,
Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso
doble och Jive.
Vid tävlingar i Tiodans läggs
ytterligare fem danser till i
programmet: Modern vals,
Tango, Wienervals, Slowfox
och Quickstep.
Källa: www.danssport.se

resa
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Emil profil på linje 13!
Det kör en ny buss på linje 13 till och från Läkerol
Arena. Utsidan pryds av nummer 13 i Brynäs, Emil
Sandin, som även fått ge namn till bussen. Vi säger
”Lycka till i Elitserien, Emil!”

Visa upp ditt
busskort för att
få erbjudandet!

• 30-dagarskort • Årskort •
• Stadsbusskort • Seniorkort •

Mervärde för dig
som är trogen kund!

www.hertz.se

Jämför utsläppen!
Hur stor är egentligen skillnaden i koldioxidutsläpp
mellan olika färdsätt? På landstingets hemsida finns
en tabell där du själv kan räkna ut hur olika resor
belastar miljön med utsläpp.
Gå in på www.lg.se/X-MaTs/EkoCOII och jämför
dina resor. Här kan du se ett par exempel:

Hyr en Volvo V50
Flexifuel en weekend
för 595:- (Ord. värde ca 1000:-)
Gäller fredag kl.12.00 – söndag kl.18.00 och
inkluderar fria mil, självriskreducering (CDR) och
stöldskydd (TP). Erbjudandet bokas direkt hos
uthyrande Hertzkontor. Gäller Hertz i Alfta,
Bollnäs, Edsbyn, Färila, Gävle, Hudiksvall,
Järvsö, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn,
t o m 31 december 2008.

Gävle - Ljusdal

Färdsätt

Antal
Personer

Kilometer
Totalt (tor)

Koldioxidutsläpp
kg totalt
kg/person

Bil (bensin)
Bil (diesel)
Tåg
Buss

2
2
2
2

332,0
332,0
332,0
332,0

62,1
53,8
0,0
9,0

31,0
26,9
0,0
4,5

10,0
10,0
10,0

1,9
1,6
0,3

0,9
0,8
0,1

Åk 10% längre!
Billigare taxiresa
med ditt busskort.
Uppge att du har busskort vid beställning.

Gävle Centrum - Sätra

Bil (bensin)
Bil (diesel)
Buss

2
2
2

S. Kungsgatan 16, Gävle 026-615050

10% rabatt på hela
sortimentet. (Gäller ej
blomstercheckar och förmedling till annan ort)

Två uthyrningar i veckan
I somras lanserade X-trafik möjligheten att hyra en Volvo V50
Flexifuel extra förmånligt hos Hertz om man visar upp sitt
busskort. Under september och oktober har i snitt två bilar
hyrts ut varje vecka hos Hertz i Gävle. Erbjudandet fortsätter
under hela 2008 och gäller vid alla Hertzkontor i länet.
Att kombinera resor med kollektivtrafiken och en miljövänlig
hyrbil är ett smart sätt att minska belastningen på miljön.
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SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM
SWEDISH RAILWAY MUSEUM
GÄVLE

Med busskortet får
du fri entré.
Erbjudandet gäller dec 2008 - mars 2009.

Seniorkort 2009
– 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, Tåg i Bergslagen och Upptåget inom Gävleborgs
län under 2009.
Du kan välja att betala 2400 kr via postförskott eller
månadsvis via autogiro 200 kr/månad.
Vill du ha mer information om kortet kan du ringa
Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9.
OBS! Kortet kan inte beställas via telefon.

Texta tydligt!

Beställningstalong

Jag vill beställa ett Seniorkort för 2009. Kortet kostar 2400 kronor och berättigar till fritt antal resor
under 2009 på X-trafiks bussar, X-Tåget, Tåg i Bergslagen och Upptåget inom Gävleborgs län.
Namn: 							

Födelsenummer: 					
år
år mån mån dag dag

Adress:							

Postadress:

Telefon:

(
(
(

) Jag vill betala mot postförskott. Avg. tillkommer.		
) Jag har haft Seniorkort tidigare.
) Jag vill ha information om autogiro.		

Posta kupongen till X-trafik, Box 125, 826 23 Söderhamn. Märk kuvertet ”Seniorkort”.
Ja, jag godkänner att mina uppgifter sparas
i X-trafiks register och får därmed ”Tappabort-garanti”		

Nej, jag samtycker inte till att mina uppgifter sparas
i X-trafiks register och är medveten om att jag
därmed avstår rätten till ”Tappa-Bort-Garanti”		

Ort och datum:					

Underskrift:

OBS! Kom ihåg att skriva under din beställning!
De uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för
verksamheten upprättat register (samtycke enligt Personuppgiftslagen §
12) för att vi ska kunna lämna ”Tappa-Bort-Garanti” samt skicka ut information. Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån
reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Du har rätt att få information en gång per år om behandlingen av dina

personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Begäran
om information ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av
den sökande.
Begäran sänds till: X-trafik AB, Personuppgiftsansvarig, Box 125, 826 23
SÖDERHAMN. Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik.

resa
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X-trafik byter utseende
2008

X-trafik är troligen ett av länets mest igenkända
varumärken. Få har missat X-et med den vita
vägmarkeringen. Men nu är det dags att förnya
logotypen. Den nya logotypen har en modernare framtoning och är inte lika starkt knuten
till vägnätet. X-trafik är ju ett tjänsteföretag som
arbetar inom många områden i samhället. Bytet
till den nya logotypen kommer att ske gradvis
under flera år i takt med att skyltar, fordon och
informationsmaterial förnyas.

1980

Frizon
1xA

A
Frizon
1xA

1987

1989

Sundsvall ett allt
viktigare mål
Från 14 december utökas trafiken med
X-Tåget mellan Gävle och Sundsvall med
ytterligare två avgångar i vardera riktningen.
– Sundsvall blir allt viktigare för många
i vårt län, framför allt i de norra delarna,
säger trafikplaneraren Mats Eklund. Mittuniversitetet och sjukvården i Sundsvall är
två områden som många behöver kunna
resa till. Vi märker också att vi får många
Resplus-resenärer som kliver på i Gävle
för att åka vidare upp till Sundsvall.
– Det här är ett steg i en naturlig utveckling där vi knyter ihop Gävleborg och
Västernorrland allt mer, konstaterar Mats
Eklund.
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Fler turer med
X-Tåget till/från
Sundsvall
Från 14 december nya
turer till/från Sundsvall.
Måndag-fredag
Sundsvall-Gävle
kl 05.35 och 20.17
Måndag-fredag
Gävle-Sundsvall
kl 16.15 och 17.14

1993

Samarbete med Konsum Gävleborg
ger 23 nya köpställen
Nu kan du köpa ditt Värdekort på 23 nya köpställen och få mer pengar att resa för.
Betala 200 kr res för 230 kr eller betala 400 kr res för 460 kr.

• Bergvik

• Gävle
Eken,
• Bollnäs
Hagaström,
• Edsbyn
Hallen,
Krysset,
• Friggesund
Nian, Seglet,
Triangeln

• Hassela

• Norrsundet

• Hudiksvall

• Ockelbo

• Järvsö
• Kilafors

• Sandviken
Enen, Extra

• Kungsgården

• Storvik

• Ljusne

• Valbo

Bussar, X-Tåget och färdtjänst i jul- och nyårshelgen
Julafton
Busstrafiken i hela
länet går enligt
lördagstabell med
nattrafik.
X-Tåget
Kör enligt lördagstidtabell.
Gävle - Ljusdal kl 10.10
Ljusdal - Gävle
kl 08.10, 10.10, 12.10
Gävle - Hudiksvall kl 13.08
Gnarp - Gävle kl 09.00
Hudiksvall - Gävle kl 14.33

Juldagen

Bussar och X-Tåget kör
enligt ordinarie sön- och
helgdagstidtabell med nattrafik.

Annandag jul

Bussar och X-Tåget kör enligt
ordinarie sön- och helgdagstidtabell med nattrafik.

Nyårsafton

Bussar och X-Tåget kör enligt
ordinarie lördagstidtabell med
nattrafik.

Nyårsdagen

Bussar och X-Tåget kör
enligt ordinarie sön- och
helgdagstidtabell.
Fritidskortet gäller dygnet runt
under jullovet 20/12 - 12/1.

Färdtjänst Julafton:
Du som ska resa med
specialfordon på Julafton
ska förbeställa din resa senast
söndagen den 14/12.
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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Några glada barn i en av museets hallar.
Foto: Magnus Ljung

Drottning Sofias vagn från 1874.
Foto: Anders Rising

Loket F1200 ses över.
Foto: Siegfried Nörenberg

Sveriges största ånglok F1200 på Gävle C.
Foto: Robin Högberg

Upptäck järnvägens
spännande värld.
Mycket mer än bara
lok och vagnar.
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle lockar
med mer än bara lok och vagnar. Ta reda
på mer om hur vi tack vare järnvägen
fick en gemensam nationell standardtid.
Klättra i ett lok från 1856 och känn på
spakarna i förarhytten eller provsitt de
hårda träbänkarna i en tredjeklassvagn.
Här kan du följa järnvägens historia
och utveckling. På museet finns de
äldsta loken och vagnarna, de tyngsta,
snabbaste och vackraste.
I museets utställningar visas en unik
samling lok, vagnar och andra föremål
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med koppling till järnvägens mer än
150-åriga historia. Här finns ånglok från
1850-talet då stolta lokförare gav sig ut på
rälsen och här finns uniformer, fångvagn,
ellok, serviser från järnvägsrestauranger,
modeller och mycket mer.
Lekrummet är vårt VIP-rum för alla
barn. Här leker man tåg, klär ut sig, tittar
på tågen på modelljärnvägen och bygger
tågbana av trä.
Sveriges Järnvägsmuseum är öppet
tisdag – söndag 10-16. Besök oss gärna
på www.jarnvagsmuseum.se

Hennans stationshus på museets område
under järnvägens 150 årsjubileum 2006.
Foto: Kasper Dudzik

Visa upp ditt
busskort för att
få erbjudandet!

Med busskortet får du
fri entré på Sveriges
Järnvägsmuseum.
Erbjudandet gäller
dec 2008 - mars 2009.

Allt fler reser
med Stadsbussarna i Gävle

Så här många har åkt
Linje

2007

2008

Ökning /
minskning

1

299 716

333 247

11%

2

321 253

340 116

6%

3

201 367

230 963

15%

10

73 554

81 949

11%

11

58 369

36 574

-37%

12

92 512

99 004

7%

13

807

3 280

306%

15

17 049

12 268

-28%

En jämförelse mellan 3:e kvartalet 2007
och 2008 visar att alla linjer utom två
haft ökningar i antalet resenärer. Mest
av alla har linje 13 mellan Rådhuset och
Läkerol Arena ökat med hela 306 procent. De övriga linjerna visar mindre men
tydliga ökningar. Att både linje 11 och
linje 15 minskat, beror på att trafiken på
dessa linjer har lagts om och begränsats.

Foto: Sveriges Järnvägsmuseum
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Dags att
summera
2008!
När vi närmar oss årsskiftet är det dags
att summera åtgärdslistan så här långt.
De flesta punkterna har vi faktiskt kunnat bocka av. Så har också 2008 varit ett
ovanligt händelserikt år i X-trafiks historia. Nu siktar vi framåt och tar nya tag
inför 2009.
Hör gärna av dig till oss med förslag
till förbättringar. Skicka ditt förslag till
marknad@xtrafik.se. Bifoga namn och
adressuppgifter så att vi kan ta kontakt
om vi behöver mer information.

resa
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Vinn
presentkort
på Coop!

Tävling för dig
med Årskort!
Skriv ett julklappsrim för ett Årskort från X-trafik. Den här gången vill vi ge dig
som tillhör våra allra trognaste resenärer chansen att tävla och vinna. Din
uppgift blir att skriva ett julklappsrim för ett Årskort. Tänk att rimmet ska få
plats på en julklappsetikett, du tjänar alltså inget på att skriva långt …
Skriv ditt rim på ett vykort och posta till oss Box 264, 826 26 Söderhamn
senast 31 december 2008. Skriv också namn, adress, telefonnummer
och ditt Årskortsnummer. En jury med representanter från X-trafik och
Kilometer Reklambyrå utser vinnarna.

Vinnare av boken
Tjuvlyssnat 2!
Gunilla Jonsson, Gävle
Anneli Olsson, Gävle
Anna Andersson, Gävle
Samuel Lager, Ockelbo
Ann-Marie Ahlenius, Gävle

1:a pris: Presentkort 1.000 kr på Coop.
2:a pris: Presentkort 500 kr på Coop.
3:e pris: Presentkort 300 kr på Coop.

Ny tågtidtabell
14 december
I tabellen hittar du X-Tågets
och Tåg i Bergslagens alla
tider från 14 december.
Tidtabellen finns på X-Tåget,
våra Försäljningsställen och
Kundcenter. Du kan även
ladda ned den från vår
hemsida www.xtrafik.se
eller via SMS.
Tågtidta
bell

X-Tåget

Gäller
14
– 13 juni december 200
8
2009

Även i år kommer
tomten med buss
Stadsbussarna i Gävle har en egen tomte.
Iförd ett alldeles äkta vitt skägg kommer
han att köra buss på helgerna fram till jul,
men även den 23:e och på självaste
julafton. Tomtebussen kan dyka upp lite
varstans längs busslinjerna i Gävle och
bjuder då på överraskningar för alla som
vill åka med.

God Jul önskar Stadsbussarna
i Gävle och X-trafik!
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Rätt lösning nr3/08

Vinn presentkort! Skicka korsordet senast 31 jan 2009

till: X-trafik, Box 264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet ”Korsord”.
Endast postade lösningar gäller! 1:a pris är ett presentkort på Clas Ohlson
laddat med 500 kr. 2:a-5:e pris är presentkort laddade med 400 – 100 kr.
Vinnarna meddelas per brev och publiceras i nästa nummer av RESA.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Namn:

Vinnare i korsordet nr 3-08.
1:a pris Värdekort 500 kr: Margareta Scherp,
Gävle. 2:a pris Värdekort 400 kr: Lennart
Svärd, Alfta. 3:e pris Värdekort 300 kr:
Margareta Svedlund, Ockelbo.
4:e pris Värdekort 200 kr: Rune Larsson,
Gävle. 5:e pris Värdekort 100 kr: Inga-Lill
Johansson, Gävle. Grattis och trevliga resor!

Adress:

resa

15

NYHETER från 28 november

Förköp ditt Värdekort!
Den 28 november höjdes priset på resor med Värdekort, men om du förköper ditt
Värdekort hos våra Kundcenter, Köpställen eller via vår e-handel behåller du samma
rabatt som tidigare. Förköp ger 15% högre värde än om du köper ditt Värdekort
ombord på bussen eller X-Tåget. Förändringen görs för att minska kontanterna
ombord på våra bussar och X-Tåget.

Buss och X-Tåget
ombord

Köpställen/Kundcenter/
E-handel
Kortet
laddas med

Betala: Res för:
100 kr 100 kr
200 kr 200 kr

+15%

Betala: Res för:
100 kr 115 kr
200 kr 230 kr
300 kr 345 kr
400 kr 460 kr
500 kr 575 kr

Res billigare med kort!
35% rabatt om du är 20-25 år
eller studerande.
Enkelbiljett ombord*

Värdekort*

30-dagarskort (280:-)

18:-

13:-

10:-/dag**

* Priserna gäller för en enkel resa i en zon med olika färdbevis. Studerande ska kunna
visa giltig studerandelegitimation.
** Kostnaden beräknas på 30 dagars resande inom en zon, 280:-.
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X-trafik AB, Box 125, 826 23 Söderhamn. www.xtrafik.se

