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resa utges av X-trafik. Tidningen distribueras till samtliga 
hushåll i Gävleborgs län. Ansvarig utgivare: Lars Björling.  
Produktion: Kilometer Reklambyrå. Omslagsfoto: Pernilla 
Wahlman. Tryck: Color Print. Upplaga: 145.000 ex. För ej 
beställt material ansvaras ej. All eventuell vinstskatt i täv-
lingar betalas av vinnaren. Med reservation för eventuella 
tryckfel. 

Miljö och 
kollektivtrafik

I media uppmärksammas allt mer frågor 
som rör kollektivtrafiken. Vi vet att från 
och med årsskiftet 2011/2012 kommer 
en ny kollektivtrafikmyndighet att er-
sätta X-trafik. Lagstiftaren förväntar sig 
att den nya ordningen kommer att föra 
med sig att fler väljer att åka kollektivt 
och att detta medför positiva effekter 
på vår miljö. Nu räcker det nog inte med 
enbart en ny lagstiftning. Kollektivtra-
fikens fördelar måste tydliggöras och 
marknadsföras. I ljuset av lagstiftarens 
ambitioner känns det särskilt glädjande 
att X-trafik för två år sedan instiftade 
ett Miljöpris. I år får organisationen Ung 
Företagsamhet i Gävleborg miljöpriset. 
Ung Företagsamhet använder målmed-
vetet kollektivtrafiken för att ta sig till 
och från möten. X-trafiks företagskort 
kommer att få särskild uppmärksamhet 
under 2011. Kortet förenklar resor med 
buss och tåg i tjänsten och bidrar där-
med till en bättre miljö. I detta nummer 
av RESA går det att läsa mer om såväl 
Miljöpriset som Företagskortet. 

Matts Hildebrand
VD, X-trafik

Ledare FLeR äRenden FöR

ReseGaRantin

tåGets daG i GävLe  
med familjedag på 

sveriges Järnvägsmuseum
söndag 22/5 kl. 10-16 

Massor av aktiviteter för vuxna och barn!
 

gävle centralstation:
Tågvisning - kika in hos lokföraren • Tävling  

• Underhållning • Hållbart resande  
• Tåg idag och imorgon • Norrlandsresan.se

 
Sveriges Järnvägsmuseum:

Ångtågspendel från stationen • Liv och rörelse på hela 
museiområdet • Kör lok – få diplom  

• Byggare Bob inviger den interaktiva utställningen 
”Bygga broar” • Trafikverkets informatörer  

• Pysseltävling • Ansiktsmålning • Och mycket mer!
 

X-trafik kör tåg från Ljusdal och Hudiksvall till  
Tågets dag – se annonser och hemsida.

tRots att antaLet äRenden 
som ledde till ersättning från resegarantin 
ökade med mer än 70 procent förra året, 
är inte X-trafiks affärschef Lars Björling 
bekymrad.
– Det visar framför allt att systemet med 
resegaranti fungerar och att vi gör rätt för 
oss. Vi får komma ihåg att 2010 var ett 
ovanligt år med två rejäla snöperioder, en i 
början och en i slutet av året.

Det är alltså snön som ligger bakom ök-
ningen?
– Ja, det kan vi se på när ärendena kommer in 
till oss och vad de gäller, säger Lars Björling. 
Vi tar vårt ansvar och betalar ut ersättning 
även om vi i många fall inte själva kan på-
verka händelserna. Vi försöker kompensera 
våra resenärer ekonomiskt.

– Trots svåra väderförhållanden ställdes bara 
trafiken in i någon större omfattning vid två 
tillfällen under 2010. Dels den 11 februari, 
dels vid ett annat tillfälle när plötsligt tövä-
der gjorde vägarna glashala. Och trots att 
Gävle kommuns snöröjningsbudget är tight 
så är väghållningen mycket bra i jämförelse 
med övriga orter.
Den vanligaste orsaken till att resenärer 
begär ersättning är förseningar. Därefter 
kommer uteblivna turer. Antalet busshave-
rier ökade mellan 2009 och 2010. Däremot 
minskade de flesta andra orsaker i antal hän-
delser. Trots det har i vissa fall ersättningarna 
i kronor ökat.
– Det görs 13 miljoner resor med oss varje 
år och vi försöker, som sagt, göra rätt för oss 
gentemot våra resenärer, konstaterar Lars 
Björling. 

vanLiGaste oRsaken 
tiLL koMpensation.

Försening

inställd tur

taxi

Försenad ersättningstrafik

Betalt fel pris

trasig buss

Felaktig skyltning/ info

Frånåkt vid hållplats

Bemötande

För tidig avgång

Fullsatt

totalt

kR 2010

345 574

91 773

42 845

39 636

6 751

5 050

4 797

3 520

3 086

2 678

2 500

548 210

kR 2009

180 509

27 125

28 274

22 282

2 940

3 560

3 631

4 553

1 164

4 310

2 787

281 135

antaL äRenden 
2010

2 719

558

124

191

51

48

22

28

17

22

23

3 803

antaL äRenden 
2009

1 687

283

75

195

76

29

32

92

115

55

44

2 683
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  Linda netsMan dRiveR FReLUGa tRädGåRdsscen och desiGn By LeFtoveRs: 

iBLand Måste 
Man våGa hoppa  
TeXT: kATArinA peTersmO fOTO: perniLLA wAhLmAn

– Det roligaste som finns, det är att ha en 
idé och sedan genomföra den. Gärna ska 
det handla om omöjliga grejer, lite hybris. 
Som att Sveriges bästa artister ska komma 
och spela i min trädgård. Eller varför inte 
att världsartister, som till exempel Pink, 
ska köpa möbler som vi designat. 

Resa haR Letat siG Ut till byn 
freluga, strax utanför Bollnäs. i en lägenhet 
ovanför missionshuset dricker vi kaffe 
bland symaskiner, tyger och två långhåriga 
katter. Linda och hennes fru Jona har just 
haft möte med två sömmerskor och en 
tapetserare om dagens arbete.
– i förra veckan flyttade vi in vårt kontor 
här. Även om vårt hus ligger på andra sidan 
vägen så är det jätteskönt att ha en arbets-
plats att gå till.
förra året startade Linda och Jona företaget 
Design by Leftovers.
– Vi satte oss ned och funderade över hur vi 
ville leva. Jag har själv varit sångare och bott 
i stockholm i femton år, jag ville göra något 
som stimulerar mig mer. Jona är trädgårds-
designer. Vi ville både vara i freluga och 
stockholm, och resa mer i världen. 

en tid efteråt gick de en tapetserarkurs bara 
för att lära sig någonting nytt, och tillsam-
mans klädde de en fåtölj i färgstarka tyger.

– efter kursen kom tankarna igång om att 
fortsätta designa möbler tillsammans. Att 
ta tillvara på gamla möbler och tyger som 
en gång varit älskade, ge dem en design och 
ett nytt liv. 

sedan har allt gått i ett rasande tempo. för 
två veckor sedan var de på möbelmässan 
och visade upp sin vårkollektion. Begagna-
de möbler hittar de på auktioner, på Blocket 
och loppisar. De har anställt en airbrush-

konstnär som dekorerar möblerna och nu 
har de fått hjälp med sömnaden, innan 
gjorde de allt själva. 
– Det är roligt nu när folk börjar höra av 
sig till oss, de har gamla möbler som de vill 
ska komma till användning. sedan vill de 
gärna ha ett foto för att se resultatet.

Linda visar upp projektet 
de arbetar med just nu. 
Det är en underlädersde-
signer som vill ha en fåtölj 
där även de egna produk-
terna ska finnas med. hon 
visar upp tyget som kom-
mer att vara som en bal-
longkjol längst ner och en 
blomma i spets som kom-
mer sitta på ryggstödet. 

freluga med sina 200 invånare är en stor 
kontrast till stockholm. Linda och Jona 
brukar dela sin tid mellan de båda plat-
serna. 
– Vi jobbar hellre häruppe, bland lokala 
hantverkare. Det är lättare och roligare här 
i freluga, när vi har så bra kontakt med 
alla. Alla är positiva till det här. men det 
finns såklart nackdelar, som att det tar 40 
minuter bara för att köpa mjölk, eftersom 
jag stannar och pratar med alla. Det har 
sin charm men det är skönt i stockholm. 
Vi åker faktiskt till stan för att vila upp oss, 
bada badkar, gå på bio, äta frukost ute. Ja, 
kanske lite tvärt om på något sätt.

stoRstadens Liv, människor och många 
olika klädstilar är inspirerande. Varje möbel 
som de designar har sin egen historia och 
idéer dyker upp lite här och var.

– som den där pudeln som spatserade förbi 
oss på gatan. Den var bollklippt, så fult men 

ändå var den stolt. Väldigt 
kul att skapa utifrån det. 
Och sedan designade vi 
fåtöljen Tiffany.

ett mål med Design by 
Leftovers är att sälja möb-
ler utomlands. 
– Tänk att ha en butik i 
några storstäder runt om i 
världen. fast bara en butik 
i varje land. Och det största 
målet är att världsstjärnor, 

som pink, ska ha våra möbler hemma.

Linda skrattar men jag vet att hon menar 
allvar. Att sitta med henne och höra hen-
nes historia är inspirerande. Att höra hur 
hon sätter upp ett mål som kan kännas ga-
let men att hon faktiskt når dit. Just nu är 
det möbler som Linda och Jona jobbar med 
men det är inget som säger att det måste 
se ut så i framtiden. Det blir vad det blir, 
säger Linda. inte hade hon tänkt jobba som 
designer för några år sedan, hon var ju sång-
erska. hon berättar att det finns många 
likheter att jobba med Design by Leftovers 
och freluga Trädgårdsscen.

Vi knackade dörr 

och alla tjugo grannar 

skrev på direkt. 

Och alla bjöd på fika. 

Snacka om kaffedarr! 

namn: Linda Netsman
ålder: 37 år
familj: Gift med Jona. Katterna 
Smilla och Tumla
Bor: Freluga och Stockholm
gör: Vad ska man säga   
mångsysslande entreprenör?
Kör: Citroën Picasso
åker: Mest bil. Ofta med släp för 
att frakta möbler. Tyvärr. Jag tycker 
mycket om att åka tåg och väljer det 
när jag har möjlighet. Tycker om att 
slappa eller jobba med en kopp kaffe 
på tåget.
drömresa: Just nu jättesugen på 
New York. Och Costa Rica.

Linda i KOrthEt



6 resa 7resa

Vi är nästan aldrig i Bollnäs. Kuckelura 
och jobba i Freluga, det tycker jag om. 

– Jag jobbar som en entreprenör och använ-
der samma sätt att tänka för att få fram mitt 
budskap, oavsett vad jag säljer. i båda före-
tagen har vi jobbat hårt med att redan från 
början ha ett koncept som är vattentätt, så 
vi vet vad vi står för och vad vi vill. Gör 
man på det sättet så kan man jobba med 
många roliga och konstiga saker.

Till sin hjälp använder hon sin bror, Jacob 
Abrahamsson, som jobbar med reklam och 
strategier. Tillsammans med systern petra 
Abrahamsson driver de freluga Trädgårds-
scen om somrarna.
– Vi tre är uppvuxna här, i våra föräldrars 
hus där borta. huset som jag äger nu, det 
lockade mig redan när jag var liten. Det 
var lite spöklikt och vi pallade äpplen på 
tomten. redan på den tiden sa jag att här 
ska jag bo. sedan fick jag chansen, i helt fel 
tidpunkt i livet. Det var år 2006 och jag 
hade separerat från Jona. huset var 250 
kvadratmeter och alldeles för stort, jag hade 
inte råd, det fanns inte värme eller vatten, 
jag skulle till Afghanistan och jobba som 
sångerska helt fel tid att köpa ett hus. 

men det gjorde hon ändå. renoveringen 
blev en bra terapi från separationen, men 
tids nog ordnade det sig med Jona och 
även hon flyttade in i huset. en designbod 
öppnades i trädgården. eftersom Linda 
har många vänner som är artister bjöd hon 
in till en spelning på en hötrilla i trädgår-
den. många vänner och bybor kom dit och 
Linda och hennes syskon tänkte att ”det 
här måste vi göra på riktigt”. Då startade 
freluga Trädgårdsscen. förra året med 11 
konserter med artister som Takida, money-
brother, Lisa nilsson och melissa horn.

 – Grannarna är helt fantastiska och alla är 
inblandade på något sätt. som när vi skulle 
bygga scenen och behövde grannarnas god-

kännande för bygglovet. inte hade vi 
tid att vänta flera veckor som de sa 
hos kommunen! Vi knackade dörr 
och alla tjugo grannar skrev på di-
rekt. Och alla bjöd på fika. snacka 
om kaffedarr! 

Det blir inte lika många konserter i år, de 
har lärt sig med tiden att det blir mycket 
jobb. men 6 eller 7 kommer det att bli. Och 
det där med regnet har de också lärt sig:

– Vi har slutat att lägga energi på att kolla 
vädret. Det blir som det blir. Och det känns 
som att den dag vi slutade oroa oss, då slu-
tade det regna.

men att jobba med både din fru och dina 
syskon  hur funkar det?
– Jona och jag har hållit ihop så länge. i 
tonåren var vi bästa vänner. Och vi är så 
olika, kompletterar varandra och blir bättre 
ihop. Det är samma med syskonen, vi är 
helt olika och det är bra.

näR vi GåR Ut i våRsoLen följer kat-
terna smilla och Tumla efter oss. Vi pulsar 
fram till ingången till trädgården. snön är 
glittrande och bara fåglarna hörs i bakgrun-
den. Det är svårt att tänka sig att i sommar 
kommer 950 personer att sprida ut sig över 
gräset. Och artisterna tar över huset.
 – helst av allt vill de inte ens åka till hotel-
let, utan sova kvar hos oss. Och visst skäm-
mer vi bort dem med långbord och rabar-
berpaj. men inte bara själva artisten, även 
en ljudtekniker är lika viktig att skämma 
bort. Det är jätteroligt att vissa artister hör 
av sig och verkligen vill komma hit och 
spela.

Alla deltar. Grannar, släkt och vänner blir 
parkeringsvakter och serveringspersonal. 
Jona ansvarar för trädgården, som får ett 
nytt tema varje år. publiken tar med egna 
stolar och sopsorterar sitt skräp efter varje 
konsert. färgat glas här. Ofärgat glas där.
 – Det är ju hemma hos oss och publiken 

beter sig som gäster. ingen skulle smygfoto-
grafera artister eller be dem om autografer. 
Det är avslappnat och familjärt.

Jag vinkar adjö till Linda och de svarta kat-
terna på gården. hon säger ”kom i sommar, 
det är häftigt, du ska se vad annorlunda det 
är här då.” Jag backar ut och tänker på vad 
spännande det är med kontraster. Det är 
just där det händer. mellan storstad och 
landsbygd. Lugn och tempo. Världsstjärna 
och lokal doldis. nytt och gammalt. Vinter 
och sommar.

Ja, jag tror nog att jag kommer tillbaka till 
freluga en vacker dag.

sommarens program på Freluga trädgårdsscen är inte 
helt spikat än men följande artister är bokade:

3 JULi petteR
7 JULi oskaR LinnRos
10 JULi peteR JöBack och  
cookies n Beans                     www.frelugatradgardsscen.se

MiLJöpRisvinnaRe vinneR 
på att Resa koLLektivt

UF JoBBaR FöR att ge ungdomar 
chansen att träna sig i att driva företag. Un-
der det här läsåret är 378 Uf-företag igång i 
länet. Varje företag består av 3–5 elever som 
får prova på olika roller i företagandet.
– Uf har ett eget miljöpris som vi delar ut till 
det Uf-företag som har den bästa miljöprofi-
len. Det är ett av skälen till att vi själva också 
tänker på miljön i allt vi gör. när det gäller 
valet att resa kollektivt finns det flera skäl, 
menar helene.

– Vi lever ju på ”andras” pengar. företag och 
organisationer stöttar vår verksamhet och då 
är det vår skyldighet att handskas med peng-
arna på ett ansvarsfullt sätt. när jag kom in 
här hade vi inte råd att ha leasingbilar, det 
skulle vi kanske ha råd med i dag. men nu 
vill vi inte. Vi har upptäckt hur mycket annat 
vi vinner på att resa kollektivt.
– De ”bästa” resorna är med X-tåget till Ljus-
dal, säger helene. Då får jag mycket gjort, 
till exempel att skriva tråkiga protokoll. Vi 
kan utnyttja restiden väldigt effektivt på tå-
get. Det är lite svårare på bussen eftersom det 
ofta är kortare resor men det fungerar också.
– sedan är det en arbetsmiljöfråga för oss, 
särskilt vintertid. Vi vill inte att våra medar-
betare ska känna pressen att köra bil på då-
liga vintervägar. för oss är det självklart att 
lägga möten, kurser och konferenser så att 
det fungerar att resa kollektivt dit.

helene Åkerlind säger att hon och hennes 
kollegor sålt in idén om X-trafiks företags-
kort till många andra.
– Det är ju så bra att korten är opersonliga 
och att det bara kostar när man använder 
dem. med reseplaneraren i mobiltelefonen 
går det också lätt att se när nästa buss eller 
tåg går om man behöver stanna längre på ett 
möte. 

Den 1 april samlas länets Uf-företag i Tennis- 
hallen i söderhamn för årets regionala mässa. 
220 av de 378 aktiva företagen ställer ut sina 
produkter och tjänster.
– Över 200 utställare är en stor mässa i vilket 
sammanhang som helst, konstaterar helene. 
Vårt mål är inte att alla unga ska bli företa-
gare, men vi tror att det kan vara bra att ha 
med sig i bagaget även som anställd. inom 
Uf finns inga misslyckanden, allt handlar 
om att skaffa sig erfarenheter inför arbets-
livet. 

X-trafiks miljöpris delas ut vid Uf-mässan i 
söderhamn. prissumman är 15 000 kronor i 
form av ett resestipendium.

Vinnare av X-trafiks Miljöpris 2010 blev Ung Företagsamhet 
Gävleborg. Bakom vinsten ligger en tydlig strategi.
– Vår policy är att åka kollektivt om det går. Vi sparar mellan 
60 000 och 70 000 kronor per år på att inte ta bilen, berättar 
UF:s regionchef Helene Åkerlind. När vi skaffade X-trafiks före-
tagskort för mer än tre år sedan fanns det flera skäl till det. 

GRattis
 UnG FöRetaGsaMhet 

GävLeBoRG!

känneR dU 
ett FöRetaG soM 

satsaR på 
koLLektivtRaFik? 

noMineRa!
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håLLBaRt Resande Med  
FöRetaGskoRtet
Daniel Swärd har anställts av X-trafik för att få fler att resa kollektivt.
– Mitt jobb är att sprida hållbart resande till företag, kommuner och 
organisationer. Jag vill få dem att se fördelarna.

att Resa koLLektivt är ett mil-
jövänligt sätt att resa mellan möten och kon-
ferenser. X-trafik kan erbjuda ett hållbart 
resande som genom sina företagslösningar 
dessutom är både bekvämt och prisvärt. 
– Jag försöker starta en dialog med företagen 
om deras resvanor och behov. Det skiljer sig 
åt en del mellan olika företag vilka argument 
som är relevanta. men i allmänhet är de väl-
digt öppna för att ta emot mig och diskutera 
vad vi kan erbjuda.
– X-trafiks företagskort är en väldigt bra 

produkt för företag och deras medarbe-
tare. Den som reser behöver inte ligga ute 
med pengar, en person kan betala för en hel 
grupp med sitt kort, kortet har tappa-bort-
garanti och ingen administratör behöver 
någonsin ”ladda på” kortet. företagskortet 
kan användas på alla X-trafiks bussar och 
X-tåget.

Daniel fortsätter att räkna upp fördelar:
•  alla resor kommer samlade och specifice- 
 rade på faktura en gång i månaden
•  inga fasta kostnader när kortet inte  
 används
•  20% rabatt på alla resor

– Beroende på vem jag träffar i företaget ser 
de förstås olika vinster. för personalchefen 
kan till exempel trafiksäkerheten vara vik-
tig. ekonomichefen ser ofta 
mer till att resekostnaderna 
sjunker, säger Daniel. men 
helt klart är att vi kan hjäl-
pa företagen att nå deras 
miljömål genom att sänka 
koldioxidutsläppen.
– många reser redan kol-
lektivt men har inte hittat 
de rätta verktygen för att förenkla resandet. 
företagskortet är en smidig lösning som 
passar de flesta. 
– ”morötter” är viktiga, inte bara för att få 
fler företag att börja resa kollektivt utan ock-
så för att få företagen att aktivt sprida håll-
bart resande inom organisationen. Vi kan 

erbjuda kringtjänster, till exempel genomfö-
ra kartläggningar av företagens resvanor och 
de anställdas attityder till resande som sedan 
kopplas till det egna miljö- och resepolicyar-
betet. Vi vill gärna vara en långsiktig partner 
och inte bara någon som förser dem med ett 
kort och sedan skickar fakturor.

– men en bra produkt är inte alltid tillräck-
lig, i slutänden handlar det mycket om at-
tityder, menar Daniel. Vissa menar att bilen 
erbjuder frihetskänsla och att bussen är dyr. 
som ovan resenär i kollektivtrafiken hand-
lar det om att skapa sig nya vanor, när man 
hittar dem kommer man också att hitta en 
annan typ av frihetskänsla. Vad gäller pris 
så får man räkna med att en enkel resa med 
bil mellan Gävle och sundsvall går på 40 kr/
mil (inkl försäkringar, värdeminskning etc.) 

samma sträcka med tåget 
kostar 5,45 kr/mil. Att 
sätta siffror på attityder 
blir viktigt.

– Just nu kontaktar jag 
företag som har en hög 
andel tjänsteresande och 
ligger i områden med en 

stark kollektivtrafik. parallellt bearbetar jag 
nätverk av olika slag för att nå ut med håll-
bart resande och våra företagslösningar.

Vill du att Daniel besöker er arbetsplats och 
berättar mer om företagskortet? 
ring 0270-741 55 och boka ett besök!

”Vi kan hjälpa företa-
gen att nå deras miljö-
mål genom att sänka 
koldioxidutsläppen.”

F Ö R E T A G S k o R T

… X-trafiks Företagskort ger 
er möjligheter att omsätta er 
miljöpolicy i praktisk handling.

… ökad trafiksäkerhet mot 
att resa i bil, exempelvis efter 
långa mötesdagar eller vid tuffa 
vinterväglag.

… fler tillfällen till korta promenader, 
frisk luft – vardagsmotion helt 
enkelt!

… friskare medarbetare och 
minskad sjukfrånvaro eftersom 
kollektivresenärer rör sig mer och 
stressar mindre.

… bekvämt resande där 
anställda inte behöver ligga ute 
med pengar, jaga parkeringsplatser 
eller leta småmynt. 

… prisvärd lösning som sänker 
resekostnaderna för företaget.

… enklare än att boka biljetter 
och ni behöver inte fundera på 
om korten är giltiga eller laddade. 
Allt kommer samlat på en 
faktura. Administrationen av era 
reseräkningar underlättas.

… att resa i tjänsten är idag 
en del av vardagen. Varje resa 
påverkar miljön, men det är 
skillnad på resor och resor. 
Kollektivresandet är snällt mot 
miljön och hjälper till att minska 
CO2-utsläppen.

FöRdeLaRna Med FöRetaGskoRt äR MånGa …

Daniel Swärd arbetar med att få fler 
företag att resa hållbart.
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Sms:a X till 
0730-125 250  
så kan du direkt i mobilen:
• Köpa sms-biljett hela länet
• Söka resor i reseplaneraren
• Ladda ner tidtabeller

Tjänsten kräver att du har en mobiltelefon 
som är uppkopplad på Internet. 
Nedladdningen av programmet genererar 
ca 230 kb datatrafik. Mer information hittar 
du på www.xtrafik.se

Ladda ditt Resekort 
på vår hemsida
Du kan ladda Reskassa, 30-dagarskort, Årskort 
och Fritidskort. Gå in på www.xtrafik.se, 
välj ålderskategori och 
vilket kort du vill ha. 
Betala via Internet-
bank eller med 
bankkort. Sex timmar 
efter köpet kan 
laddningen göras 
på bussen eller X-tåget.

 

nU  ökaR 
Resandet iGen
Efter en liten nedgång i resandet under 2009 pekar 
statistiken för 2010 på att antalet resor med X-trafik 
återigen ökar.
– Resandet tog fart ordentligt hösten 2010 och vad 
vi kan se fortsätter det att hålla i sig, säger Henrik 
Strömberg som arbetar med IT/Teknik och statistik på 
X-trafik. Ökningen ligger runt tio procent totalt sett 
jämfört med året innan.

nedGånGen 2009 förklaras främst 
med att människor förlorade arbeten i sam-
band med lågkonjunkturen och att aktivite-
ten i samhället generellt sett var lite lägre det 
året.
när resandet nu vänder uppåt igen finns det 
flera faktorer som samspelar:
• stigande bensinpriser
• ökad miljömedvetenhet
• stora ungdomskullar som inte tar kör-
kort i samma utsträckning som tidigare

• mer attraktiv prissättning mot 
ungdomar 20–25 år
• gratisresor för pensionärer i Gävle

– Den kommunala satsningen i Gävle på 
pensionärerna har gett oss cirka 1500 nya re-
senärer varje vardag, berättar henrik ström-
berg. Vi trodde att vi skulle tappa en del re-
senärer på våra vanliga seniorkort, men det 
har inte blivit så. Vi tolkar det som att det i 
huvudsak är nya resenärer som tillkommit, 

vilket förstås är jättebra.
– Även Bollnäs kommuns satsning på en tä-
tare stadstrafik har gett utslag i statistiken, 
liksom söderhamns kommuns beslut att ge 
alla ungdomar mellan 7 och 19 år ett gratis 
busskort.

– resandet med X-tåget är fortsatt starkt, om 
tendensen håller i sig kommer vi troligen att 
passera rekordsiffrtorna från 2008 under det 
här året.BineRo

BaRa ettoR och noLLoR
Efter Sudoku kommer nu Binero. 
Om det är enklare eller svårare är 
upp till var och en att bedöma. 
I rutnätet ska endast 1:or och 
0:or användas. Det får bara vara 
två 1:or eller 0:or efter varandra 
både lodrätt och vågrätt. 
Binero har slagit stort i Frankrike, 
Holland och Belgien.

MacBook Pro

chatta
datoRMedieRade skRivna ReaLtidssaMtaL 
Försöket att översätta ordet ”chatt” 
till någon sorts tekniksvenska är minst 
lika roligt som själva fenomenet. 
Ibland roar Wikipedia mer än det 
upplyser ...

aMiGURUMi
stickade och viRkade Japanska FiGUReR
Redan på 1980-talet blev dessa små figurer 
populära i Japan. Idealet är att göra dem så 
gulliga som möjligt. Mönster finns att köpa eller 
ladda hem gratis på Internet.

LJUdBok
Läs BöckeR Med öRonen
Ljudböcker har verkligen slagit 
igenom de senaste åren. Köp i bokhandeln 
eller beställ på Internet. Ljudboken är ett 
bra alternativ om du blir yr av att sitta och 
läsa på bussen eller tåget.

Bok
väRLdens Minsta Bok

Om du tycker att det är svårt att få 
plats med en bok i knät på bussen 

kan kanske världens minsta bok 
vara en idé. Den är bara 0,07 

gånger 0,10 millimeter stor. Å 
andra sidan måste du ha ett 

elektronmikroskop med dig 
för att kunna läsa den ...

sakeR dU kan 
       Roa diG Med på Resan!

år  2009 2010

trafiktyp Utfall prognos

Land 4 596 260 4 650 000

stad 6 745 863 7 200 000

tåg 964 770 950 000

totalt 12 306 893 12 800 000

koRsoRd
väRLdens stöRsta
Vill du ha ett korsord som 
räcker länge, kan vi rekom-
mendera ett engelskt som 
består av 91 000 rutor och 
24 178 ledtrådar. De är 
samlade i en 104 sidor lång 
bok och enligt uppgift ska 
inga upprepningar före-
komma.
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Res nu 
och betala 
senare!

Skaffa företagskort

xtrafik.se/
foretag

F Ö R E T A G S k o R T

Nu 
med 20% 
rabatt!

seRviceResoR 
haR koMMit heM
näR avtaLet Med den förra en-
treprenören var på väg att löpa ut, började 
X-trafik att undersöka möjligheterna att be-
driva beställningsverksamheten av så kallade 
serviceresor i egen regi.
– Jag kollade noga med jurister om vi var 
tvungna att gå ut och ta in anbud på detta 
eller om vi kunde driva verksamheten själva, 
berättar inger engvers, chef för serviceresor 

hos X-trafik. serviceresor är den nya natio-
nella samlingsbenämningen på färdtjänst, 
sjukresor, skolresor och flextrafik.

– X-trafiks styrelse tog beslutet fredag 17 de-
cember förra året. på måndagen efter gjorde 
jag upp med fastighetsägaren om lokaler och 
redan följande dag kom ett byggföretag hit 
och tittade på vad som behövde göras. Allt 
har gått med rekordfart, säger en påtagligt 
nöjd inger engvers.

fram till sista februari i år låg uppdraget att 
driva beställningsverksamheten hos ett större 
företag med kontor på flera ställen i sverige 
men även i estland och moldavien. företa-
get vann den förra upphandlingen och tog 
över efter beställningscentralen i segersta. 
men en viss kritik har kommit från kunder 
på grund av att det uppstått missförstånd på 
olika sätt kring deras resor.

– Vi tror att det ska bli bättre med den nya 
lösningen, säger inger engvers. Den lokala 
kännedomen om vårt län är viktig, ibland 
behövs den mänskliga känslan för att be-
döma om en resa som datasystemet föreslår 
är rimlig.

FöR kUndeRna kommer den nya beställ-
ningscentralen inte att innebära några större 
förändringar. reseplaneringen sker i samma 
datasystem som tidigare och fortfarande är 
det ”lägsta pris” för resan som är prioritet 
nummer ett. 
– Vi byter riktnummer (se ruta) det är det 
enda. många av våra kunder kommer nog 
också att känna igen några av våra medarbe-
tare från segerstatiden. 

Den nya beställningscentralen för servicere-
sor har skapat 15 nya arbetstillfällen i söder-
hamn. Av de som anställts arbetade nio tidi-

Klipp ut och spara!

nya tELEfOnnummEr

Beställning färdtjänst 0771-64 64 65

Beställning sjukresor 0771-38 39 40

Avbeställning av resa 0771-64 64 65

Sjukreseenheten 0771-65 01 01 
(Sjukreseenheten har öppet 
vardagar 09.00–11.30, 13.00–14.30)

SErVicErESOr 

öppEttidEr

Vardag  06–22

Lördag  07–22

Söndag  08–22

Alla samtal till numren ovan kostar som ett vanligt lokalsamtal.

gare med samma sak i segersta. Lars morin 
var då, precis som nu, platsansvarig.
– Jag jobbade med det här mellan 1995 och 
2009, säger Lars morin. Det är en stor fördel 
att så många av oss har gjort det här tidigare. 
De rutinerade får nu fungera som mentorer 
och stöd till de nyanställda. Vi har intern-
utbildat under en månad och bland annat 
besökt vissa vårdinrättningar för att de ska 
få träffa och skapa sig en uppfattning om 
vilka verksamheter de kommer att ha kon-
takt med. 

för att de som inte tidigare har arbetat med 
serviceresor snabbare ska komma in i arbe-
tet slussas en större del av samtalen till dem. 
med hjälp och stöttning från mer erfarna 
medarbetare kan de lära sig systemet och hur 
resvanorna ser ut.
– många av våra kunder är återkommande. 
med en liten beställningscentral som den 
här så lär vi känna enskilda kunder ganska 
snabbt. Det gör att vi kan ge snabb och per-
sonlig service. Den personliga kontakten är 
jätteviktig, säger inger engvers.
– Vi har fått jättebra respons från både kun-
der och taxinäringen på att det här blir en 
lokal verksamhet igen.

Birgitta Svensson har tidigare arbetat på en 
beställningscentral i Hudiksvall. 
– Det är lite annorlunda nu i början. Jag bor 
i Sandarne så när jag hörde talas om det här 
så sökte jag jobbet direkt. 
Karina Östlund har arbetat i Segersta i 14 år 
och är en av trafikledarna som hjälper de nya 
att komma in i rutinerna.

– Alla som ringer är jättetrevliga, säger 
Martina Edh Larsson. Hon jobbade tidi-
gare med kundtjänst och support.
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vinn pocketoGRaM! Skicka korsordet senast 31 MaJ 2011 till: 
X-trafik, Box  264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Endast postade lösningar gäller! Fem personer vinner Pocketogram  
värd 300 kr vardera. Vinnarna meddelas per brev och publiceras i  
nästa nummer av RESA. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

vinnaRe i koRsoRdet nR 4-10. 
Mariana Kahl, Gävle
Inger Skjöld, Gävle
Carla Cedergren, Bollnäs
Åke Wessling, Sandviken
Lars Ström, Gävle
Grattis, ni vann 4 biobiljetter 
vardera från SF!

Namn: Adress:

Rätt lösning nr 4/10

vinnaRe ”hUR ReseR toMten?”

södeRhaMn FåR 
stadstRaFik

alla hjärtans succé 

Vann gjorde Theo 
Widén Shade, 6 år.

Theo tycker att 
tomten ska vara 
miljömedveten 
och åka på en 
flygande matta 
när han delar ut 
julklapparna.

Under alla hjärtans dag 14/2 hade 
vi en kampanj där man kunde köpa 
30-dagars kort till halva priset på 
hemsidan. Erbjudandet gällde endast 
den 14:e och vi annonserade i  våra 
egna kanaler, hemsida, facebook och 

fönsterskyltar ombord. Genomslaget 
var stort – 2100 kunder passade på 
att nyttja vårt erbjudande! En vanlig 
dag görs cirka 30 köp via hemsidan. 
Vi hoppas att många upptäckte hur 
smidigt det är att handla där!

koM ihåG sMs-BiLJett!
Ett smidigt sätt att resa med X-trafik
när du inte har ett Resekort.

LÄnEt
Sms-biljett Länet köper du i X-trafiks 
Reseplanerare som du laddar ner 
i mobilen. Du laddar ner den genom 
att sms:a X till 0730-125 250 eller via hemsidan, 
www.xtrafik.se

gÄVLE
Sms:a GS, GU eller GV till 72696
Skolungdomar 7–19 år: GS, 13 kr
Ungdomar 20–25 år eller studerande: GU, 16 kr
Vuxna: GV, 25 kr
Sms-biljett gäller inom Gävle zon 61.

SandViKEn
Sms:a SAS, SAU eller SAV till 72696
Skolungdomar 7–19 år: SAS, 11 kr
Ungdomar 20-25 år eller studerande: SAU, 14 kr
Vuxna – SAV, 21 kr
Sms-biljett gäller inom Sandviken zon 68.

hudiKSVaLL
Sms:a HS eller HV till 72696.
Skolungdomar under 26 år: HS, 11 kr
Ungdomar 20–25 år eller studerande: HU, 14 kr
Vuxna: HV, 21 kr
Sms-biljetten gäller inom zon 14. 

BOLLnÄS
Sms:a BS, BU eller BV till 72696
Skolungdomar 7–19 år: BS, 11 kr
Ungdomar 20–25 år eller studerande: BU, 14 kr
Vuxna: BV, 21 kr
Sms-biljett gäller inom Bollnäs, zon 46.

SödErhamn
Sms:a SÖS, SÖU eller SÖV till 72696
Skolungdomar 7–19 år: SÖS, 11 kr
Ungdomar 20–25 år eller studerande: SÖU, 14 kr
Vuxna: SÖV, 21 kr
Sms-biljett gäller inom Söderhamn, zon 52.

Sms gäller som biljett i 90 minuter. Operatörens avgifter för sms 
tillkommer. Kostnaden kommer på din mobilfaktura eller dras 
från ditt kontantkort. Biljetten ska vara beställd och levererad 
innan du stiger ombord. Har du frågor, ring Trafikupplysningen 
0771-9 10 10 9.

ändRade BanaRBeten 
De banarbeten som Trafik-
verket planerat under tiden 
2/5–29/5 på sträckan Söder-
hamn-Sundsvall har ändrats. 
Därför blir det justeringar 
utifrån den tryckta tidtabellen. 
För detaljerad information se 
vår hemsida www.xtrafik.se

Från 21 augusti får Söderhamn 
två nya stadslinjer som kommer 
att gå var 20:e minut på var-
dagar. De kommer att trafikera 
sträckorna E-Center-Stugsund 
och Hällåsen-Vågbro.
En ny centrumhållplats byggs 
vid Järnbron.
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 Betala 
medkoRt


