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Jonathan har 
debuterat i blågult 
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nya trafi kanter
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Se upp för barnen!
Skolorna har börjat på nytt och ett par tusen nya trafikanter ska 
samsas med oss som sedan tidigare går, cyklar, kör bil och åker 
buss. Det minsta man kan begära av oss som kallar oss rutinerade 
i trafiken, är att vi ger de nya en mjukstart. Att vi saktar in och ser 
upp lite extra när vi passerar skolor, fritidshem och förskolor. 
   Trafikvett och hänsyn gäller förstås för alla i trafiken, men framför 
allt bör vi som varit med ett tag föregå med gott exempel. Kanske 
kan du själv bidra till att minska biltrafiken genom att cykla eller ta 
bussen ibland. 
   I det här numret av Resa lyfter vi fram några situationer kring 
våra barns trafikmiljö i samband med skolskjutsar och vad man bör 
tänka på för att undvika olyckor.

Kör försiktigt!

 

resa utges av X-Trafik. Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Omslagsfoto: karl albin.

Upplaga: 145.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 

vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren.

Om du vet  
vart du vill resa,  
vet vi när du 
kommer fram.

Med Reseplaneraren kan 
du se allt om din resa. 
Gå in på vår hemsida 
x-trafik.se och knappa in 
dina uppgifter. Du får svar 
direkt med tider, priser och 
förslag till bästa färdväg.

Reseplaneraren

Från:

Till:

sök

Ta bussen till  
Läkerol Arena

Den 21 septem-
ber är det dags 
för Brynäs hem-
mapremiär i nya 

Läkerol Arena. Förväntningarna på 
laget och den nya arenan är stora 
och mycket talar för att det blir ut-
sålt. Ett tips för att ta sig enkelt och 
smidigt till matchen är att åka med 
linje 13 från Gävle centrum. Bussarna 
avgår från 2 timmar före matchstart 
med 10 minuters mellanrum. Direkt 
efter matchen står de beredda att 
ta (förhoppningsvis) glädjerusiga 
åskådare tillbaka ned till centrum.  
Mer information om linje 13 finns 
på www.x-trafik.se eller kan fås från  
vår trafikupplysning, telefon 0771- 
9 10 10 9.
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Kjell-Åke, länets 
meste långpendlare?

R E S E N Ä R E N

Det spelar ingen roll att Kjell-Åke Jonsson har 
Edsby-bandyns kampsång som ringsignal på 
mobilen. När den ringer klockan 04.00 känns 
det nästan alltid motigt att kliva upp. Men för 
länets kanske meste långpendlare har dagen 
bara börjat. 

När man får höra talas om Kjell-Åkes resva-
nor är det självklart att man funderar över hans 
situation. Ca 2,5 timmar med buss och tåg enkel 
resa mellan Ämnebo utanför Edsbyn och arbe-
tet på HIAB i Hudiksvall. Och lika långt hem igen 
på kvällen.
– Vad ska man göra, jag trivs där jag bor och jag 
trivs med mitt jobb, skrattar Kjell-Åke. Jag har 
hållit på så här nu i sex år, men brukar försöka 
jobba hemma minst en dag i veckan i alla fall. 

Kjell-Åke arbetar med teknisk dokumenta-
tion på HIAB. Han producerar manualer på en 
mängd olika språk som skickas tillsammans med 
kranarna ut över hela världen.
– Vi är ett jättebra gäng här på avdelningen som 
har kul tillsammans, det gör att man orkar hålla 
på. Jag har jobbat på HIAB sedan 1973.
Kjell-Åke kommer ursprungligen från Bjuråker 
och har även bott en period i Hudiksvall. Att han 
hamnade i Edsbyn, får man skylla på kärleken.
– Jo, min sambo hade ju hus där. Jag hinner äta, 
titta lite på TV och sedan är det dags att gå och 
lägga sig. Men det vore sämre att veckopendla 
i alla fall. Att jag kan jobba hemma en dag i 
veckan underlättar mycket. Jag är inte lika trött 
på fredagskvällarna och helgen blir lite längre.

Om Kjell-Åke åkte bil till jobbet skulle han 
tjäna halva restiden. Men det är inget alternativ 
för honom.
– Nej, det skulle kosta alldeles för mycket och 
jag fi ck byta bil vart annat år. Det mitt årskort 
kostar per månad skulle jag få lägga på bensin 
varje vecka. Dessutom har vi roligt, vi som åker 
regelbundet.
– Det är alltid nåt på gång som ska avhandlas 
och gliringarna haglar. Men bara fram till dess 
att konduktören har kollat våra biljetter. Sedan 
blir det tyst och alla sitter och slöar, sover eller 
tänker på sitt.

Men Kjell-Åke får inte nog av vägarna trots sina 
långa resdagar. När han och sambon ska koppla 
av sätter de sig i husbussen eller jeepen och 
åker ut på småvägarna runt om i landskapet.
– Vi söker upp små tjärnar och bäckar för att 
fi ska. Ibland sticker vi bara ut för att titta på 
djurlivet och kanske fånga en älg eller björn på 
bild. Jaga? Nä aldrig, bara titta.

Namn: Kjell-Åke Jonsson
Ålder: 53 år
Jobbar med: Teknisk doku-
mentation, manualer
Familj: Sambo, en son, fyra 
bonusbarn

Bil: Opel Frontera -76, 
Husbil Mercedes 508 -72.
Åker: Buss 100, 150 och 
X-Tåget

Så här reser Kjell-Åke till jobbet:
04.45 Buss 100 från Duvberget till Söderhamn
06.13 X-Tåget till Hudiksvall
06.45 Arbetsbuss från stationen till HIAB eller 
promenad
07.00-07.10 stämplar in på jobbet

Och hem igen:
16.15 Arbetsbuss från HIAB till stationen
16.35 Buss 150 till Söderhamn
17.33 Buss 100 till Edsbyn
19.10 Hemma i Ämnebo

Känner du någon som 
pendlar längre?

Pendlar du också fl era 
timmar om dagen? Du 
kanske till och med 
har längre resdagar än 
Kjell-Åke. Hör av dig till 
oss och berätta. 
Skicka ett mejl till 
marknad@x-trafi k.se



4 resa

Idén med Bussgods är lika enkel som 
genial. Använd de utrymmen som finns på 
alla regionala bussar till att frakta paket. 
Det är miljövänligt och bussarna följer på-
litliga tidtabeller, alltså vet du också när ditt 
paket är framme.
– Det finns ganska få begränsningar för 
vad vi kan skicka. Självklart måste det få 
plats på bussen, men vi har i dagsläget åtta 
specialbusssar som går på de tunga gods-
linjerna, till exempel Gävle–Hudiksvall och 
Hudiksvall–Ljusdal.

Även om allt fler beställer och handlar på Internet, har ännu ingen kommit på 
hur man ska få hem båtmotorn eller det uppstoppade älghuvudet via bred-
bandet. Tur att Bussgods finns.
– Vi är absolut ett prisvärt alternativ. Inte minst för privatpersoner som köper 
saker på olika auktionssajter, menar Åke Jakobsson, VD för Bussgods Gävle-
borg som är ett helägt dotterbolag till X-Trafik.

– Vi har fraktat snöskotrar, uppstoppade 
renar och rosa kor, berättar Åke. Däremot 
är vi kanske inte något alternativ för större 
partisändningar och riktigt tungt gods.

Bussgods i Gävleborg skickade förra året 
cirka 135.000 sändningar. Det är 10 procent 
av den totala bussgodsvolymen i landet. Av 
tradition är Bussgods starkt i Norrland.
– Vi har alltid varit en viktig del av infrastruk-
turen i glesbygden. Många mindre närings-
idkare är helt beroende av att vi finns och 

Beställ på Internet,  
skicka med Bussgods
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kan lösa deras transportbehov. Men även 
stora företag använder oss, vi kör färsk- 
varor åt Milko, alkohol åt Systembolaget 
och medicin åt Apoteket för att bara nämna 
några.

I vårt län finns 36 ombud där man kan läm-
na eller hämta sitt paket. Men Bussgods når 
drygt 600 orter i hela landet och även i Fin-
land. Via hemsidan kan man följa var pake-
tet befinner sig. Där kan man också se vad 
det kostar att skicka sitt gods mellan olika 
orter. Om man vill kan man även mot en till-
läggsavgift få godset utkört till en adress.

– Samarbeten med lokala åkare gör att vi 
kan erbjuda dörr-till-dörr-service, säger 
Åke Jakobsson. Jag tror starkt på en ökan-
de marknad för vår verksamhet i spåren av 
en ökad handel på Internet.

Vill du veta mer om Bussgods service? Gå 
in på www.bussgods.se

Vi har fraktat snö- 
skotrar, uppstoppade 

renar och rosa kor

Har du långt till närmaste 
busshållplats? Det går inte 
ens någon buss förbi platsen 
där du bor? Då kan du kan-
ske använda vår Flextrafik. 

Vi bor i ett stort län med många utspridda 
byar och samhällen. Trots att kollektiv- 
trafiken är relativt väl utbyggd, finns det 
förstås orter och områden som saknar re-
guljär busstrafik. Men till många platser 
finns det faktiskt möjlighet att beställa så 
kallad Flextrafik. Flextrafiken är ett kom-
plement till den ordinarie trafiken och 
ska göra det möjligt att komma till en 
busslinje som kan ta resenären vidare. 
Flextrafiken måste alltid förbeställas och 
följer bestämda resrutter och tider. Däre-
mot skiljer sig regler och biljettkostnader 
mellan länets kommuner. Fullständig infor-
mation och tidtabeller finns på vår hemsida 
www.x-trafik.se/tidtabeller/flextrafik.asp 
Du kan även ringa Trafikupplysningen 0771- 
9 10 10 9. Telefonnumret till beställnings-
centralen för hela länet är 020-49 79 39.

Bor du här kan du åka med Flex- 
trafiken:

Bollnäs
Byvallen, Valås, Simeå, Tomterna, Med-
sand, Boberget, Roren, Broddböle, Grå-
sjöberget, Gårdberget, Bergbo, Torrber-
get, Rimsbo, Gruvberget, Gälsboberget, 
Bellsbo, Rickebo, Åsveden, Stugubacken, 
Jansbo, Acktjära, Knupbodarna, Håkanbo, 
Sörfly, Hallen, Åsbacka. Dessutom finns ett 
antal skolskjutslinjer som även allmänheten 
kan resa med.

Gävle
Gåsholma, Axmarbruk, Axmarby, Viksjö, 
Muggsjön, Råhällan, Vittersjö, Oslättfors, 
Utnora, Östra Björke, Oppala, Mårdäng, 
Iggön, Eskön, Hillevik, Kubbo, Mårtsbo, 
Jordåsen, Åsbo, Hanåsen, Gräsbäcken, 
Österbo, Gammelsäll, Högnäs, Gisslebo, 
Mjälbo, Byn, Östveda, Bälgsnäs, Dalkarlsbo, 
Sevallbo, Hade, Rörberg, Solbacka, Backa, 
Alborga, Allmänninge, Häcklinge, Kusbo.

Hofors
Säljsjönäs, Sibbersbo, Stenshyttan, Kalvs-
näs, Vibyhyttan, Gammelstilla, Hohyttan, 
Bodås, Nyhyttan, Östansjö, Dalgränsen, 
Hästbo. Skommarhyttan, Bagghyttan, Präst-
hyttan, Åsmundshyttan.

Hudiksvall
Vakåsen, Brännås, Bäcksvedjorna, Alsjö, Fu-

ruberg, Nyåker, Stråsjö, 
Ängebo, Fönebo, Tov-
åsen, Hedåssjön, Rus-
myrvallen, Hagen, Eck-
elsbo, Vålås, Vallåsen, 
Överbovallen, Ganse-
sjön, Bergö, Hölick, 
Storsand, Källö, Svart-
vallen, Vik, Östanå, 

Långsbo, Mössön, Örängesnäset, Boda-
bruk, Gränsjö, Larsbo, Låmgvind, Finnicka, 
Niannoret, Nianfors, Näcksjö, Bäckmora, 
Skog, Svedja, Norrberg, Edsäng, Knagg-
älve, Stensgärde, Gammelsträng, Ängebo, 
Björsarv, Brännås, Brändbo.

Ljusdal
Mållång, Sandvik, Remman, Nyköl, Hus-
kanäs, Skån, Valsjö, Mellansjö, Flomyran, 
Tallnäs, Morvallsbyn, Lövlingen, Tevansjö, 
Skålvallen, Björsjö, Degerkölsvallen, Stor-
sjöarna, Kårböleskog, Sidskogen, Boda/
Rödmyra, Vålsjö, Nordsjö, Kvarnberg, 
Ryggskog, Älvho, Björkberg, Styggberg, 
Börningsberget, Fågelsjö, Svartåvallen, 
Rullbo, Gunnarsbo, Kallmyr, Föne, Ygsbo, 
Stocksbo, Stråsjö, Lillskog.

Nordanstig
Hångberg, Kölsjön, Norrbäck, Prästberget, 
Franshammar, Ässjö, Malungen, Sannings-
tjärn, Annsjön, Knoppe, Älvsund, Norrgrim-
ma, Orrsjön, Trösten, Bjåsta, Söderåsen, 
Svedja, Hånick, Edsäter, Lönnånger, Skålbo-
vallen, Mellanfjärden, Hårte, Ragvaldsnäs, 
Sörfjärden, Gårdsjön, Trollsved.

Ovanåker
Galven, Lobonäs, Norra Blommaberg, Löv-
riset, Voxnabruk, G:a Homna, Grannäs, 
Mossbo, Ryggesbo, Torrbergsbo, Åsen, 
Öjung, Fullsborn, Kyan, Långbo, Enstabo, 
N Långhed. Dessutom finns ett antal skol-
skjutslinjer som även allmänheten kan resa 
med.

Sandviken
Bärrek, Laggarbo, Västanhede, Stålbo, 
Stärte, Lemstanäs, Hosjön, Nybodarna, 
Kalltjärn, Olsbo, Messmanskärr, Stormuren. 
Dessutom finns flextrafik inom centrala 
Sandviken. Se särskild linjetabell och karta 
på X-Trafiks hemsida.

Söderhamn
Västansjövallen, Norrbodarna, Storsjön, Vis-
bodarna, Lösjö, Svalarna, Kilmora, Humle-
gårdsstrand, Stålnäset, Kyrkbyn, Bocksjön, 
Kilbo, Kungsgårdssjöarna, Lynäsbyn, Dåbo, 
Granänget, Gammelfäbodarna, Gullgruva, 
Själstuga, Härnebo, Hemstanäs, Småström-
marna, Älgnäs, Granön, Sunnäs, Maråker, 
Sörljusne, Hå, Mobodarna. 

         till och 
från bussen
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Namn: Jonathan Hellström
Ålder: 18 år
Familj: Mamma, pappa, storebror, 
storasyster, lillasyster, flickvän
Längd: 181 cm
Vikt: 79 kg
Moderklubb: Hille IF
Utbildning: Går sista året på Handels-
programmet, idrottsinriktning,  
Borgarskolan
Aktuell: Har debuterat i P18-landslaget 
och i Allsvenskan med Gefle IF

6 resa
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– Det var mitt mål inför den här sä-
songen, att komma med i A-lagstruppen. 
Jag har spelat en match i Svenska Cupen 
från start och gjort ett inhopp i Allsvenskan. 
Så nu är mitt mål att få göra fl er inhopp, 
säger Jonathan.
Vi har krupit upp i skuggan på Strömvallens 
huvudläktare för att prata fotboll och fram-
tid med Jonathan. Det är en av de varmare 
dagarna den här rekord-
sommaren. Ute på konst-
gräset bränner solen och 
Jonathan är svettig efter 
20 minuters trixande och 
poserande för vår fo-
tograf. På ena kort-
sidans läktare klättrar några snickare med 
bara överkroppar omkring och bygger fl er 
platser för reklamskyltar.

Hittills i sommar har det blivit några mat-
cher för Jonathan i P18-landslaget. Han 
hoppas förstås att det ska bli fl er, men det 
kan man inte vara säker på. Närmast väntar 
en turnering i Finland.
– Jag borde väl få spela minst en av mat-
cherna där. Men mitt främsta mål just nu är 
att etablera mig i GIF. 
Jonathan är ganska allround som spelare. 
Han spelar både på mittfältet och som 
vänsterback. Han beskriver sig själv som 
offensiv.

Det är inte varje dag vårt län får med en spelare i något av fot-
bollslandslagen. Men den här sommaren har faktiskt en 18-åring 
från Gävle tagit steget in i P18-landslaget. Han heter Jonathan 
Hellström och tillhör Gefl e IF:s 16-mannatrupp.

Jag är bra på att 
utmana och  

har bra teknik.

Jonathan drar på 
sig landslagströjan 

Vinn Jonathans 
signerade tröja 
eller fotboll!
Se sid 14.

resa

Lovande GIF-debutant:

– Jag är bra på att utmana och har bra tek-
nik. Jag tränar ganska mycket själv med boll 
mellan träningarna, trixar och håller på. 

Bollkänslan verkar det inte vara något 
större fel på, det kunde man se framför 
kameralinsen. Det visar sig att Jonathan 
hade en annan karriär på gång innan han 
valde fotbollen.

– Pingis. Jag var 2:a i Sve-
rige som 12-13-åring när 
jag slutade. Det blev för 
jobbigt med tävlingar varje 
helg runt hela Sverige, jag 
var alltid borta. Då valde 
jag fotbollen istället som 

kändes roligare. Om det inte är roligt fi nns 
det ingen anledning att hålla på.

Fotboll på elitnivå innebär förstås också en 
hel del resor. GIF har haft en tuff sommar 
med många och långa resor, bland annat till 
Wales.
– Det är roligt att resa, men det kan bli för 
mycket av det goda. När vi reser med laget 
blir det mest att vi tittar på fi lm, spelar kort 
och sover. 

Flera gånger under intervjun försöker jag 
få Jonathan att prata om vilka mål han har 
för framtiden, men han undviker skickligt att 

speku-
lera i eventuella A-
landslagsuppdrag eller proffskarriär.
– Jag vill hellre fokusera på nästa match. 
Visst kan man drömma – men då är det bara 
drömmar – om att vara med i VM i Sydafrika 
2010, säger Jonathan. 

Vi hinner också prata om fi lmningar, något 
som enligt många förstörde den senaste 
VM-turneringen. Jonathan håller med, men 
det är inget man pratat om inom laget. Det 
förekommer inte i GIF.

Som många andra unga svenska idrottare 
har Jonathan en mycket jordnära inställ-
ning till karriären och framtiden. Han spelar 
fotboll för att det är kul och tar en match 
i taget. Den enda gången under intervjun 
han överraskar en smula är när han nämner 
sin förebild inom fotbollen. Den bästa fot-
bollspelaren någonsin.
– Maradona. Han vann VM i stort sett helt 
ensam åt Argentina 1986.
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– Det är ett ganska märkligt fenomen, egent-
ligen. Du går och ställer dig nära en stolpe 
vid vägkanten och en stund senare kommer 
en buss som för dig ut i världen. Eller bara 
till nästa by. För mig är det väldigt vackert. 
Att man är en del i ett kollektivt system, på 
något sätt, säger Viveka Sjögren, konstnär 
och författare från Näsbyn i Delsbo.

I Moviken, vid stranden av Dellensjö-
arna, utspelas en förmiddag ett samtal om 
tid. Ändå, just där och då, känns tiden helt 
ovidkommande. Ett lätt sommarregn hänger 
över det inre av Hälsingland, ett av få den 
här sommaren. En ilsken röjsåg snyggar till 
runt det gamla stenmagasinet. Långt ute 
på vattnet glider en båt, ljudlös. När de för-
sta regndropparna bestämmer sig för att 
landa, flyttar vi bara in under taket på det 
öppna lilla huset vid bryggan.

– Jag har en massa idéer om hållplatser. 
Det började med namnen, som kan vara allt 
från rent poetiska till rakt på sak. Vem var 
egentligen Lars-Larsa? Hur tjock var Tjock-
Anders? Namn som talar till oss ur histo-
rien, på något sätt. Varför heter en hållplats  
Getosten? Sålde man ost där eller luktade 
det getost? Det finns också flera vackra 
namn, som Daglösa eller Fly. 
– Jag har ett bokprojekt om hållplatsnamn i 
vårt län som just är påbörjat, säger Viveka.

Men det vi träffats för att prata om – tid 
– har Viveka gestaltat i form av en hållplats-
stolpe som placerats mitt i ruinen av en 
gammal kolugn. Det är Vivekas bidrag i en 
skulpturutställning under sommaren  som 
konstnärsgruppen Näcken regisserat. Där, 

omgiven av höga gra-
nar, mitt i ingenstans 
står den och ropar ut 
sitt namn.
– Här har aldrig några 
bussar gått. Här kom-
mer aldrig några bus-
sar att gå. Här har bara 
tiden gått. En gång var 
det här en plats som var 

full av liv och rörelse när järnet skeppades 
över Dellensjöarna och vidare ut mot kus-
ten. Platsen har redan tagit emot stolpen, 
det växer mossa vid stolproten och spindel-
väv från skylten.
– Den här hållplatsskylten har just påbörjat 
sin resa. Under det närmaste året kommer 
den att dyka upp på lite oväntade platser 
och med nya budskap. Det behöver inte ens 
vara en offentlig plats, det blir en sak mel-
lan mig och skylten. Det enda jag har lovat 
X-Trafik är att den aldrig får stå nära en väg 
så att den kan förväxlas med en riktig skylt.
– När man står och väntar på bussen är det 
som att tiden går in i en annan fas, det blir 
väntetid. Om flera står och väntar tillsam-
mans, har alla ändå sin egen tid och sina 
egna tankar. Jag tror att man varje gång 
lämnar en liten bit av sig själv kvar vid håll-
platsen, flagar av sig liksom.

Viveka vill försöka fånga upp reaktionerna 
på hennes skylt i text och bild. När skylten 
har varit ute på sin resa i ett år ska hon samla 
materialet till en utställning, kanske ett 
bildspel. Kanske blir någon lite provocerad, 
men framför allt vill hon att människor ska 
fundera lite över sin egen tid när de ser den 
här första skylten. 
– Jag tycker att det är fascinerande att 
tänka på naturfolk som helt saknar ord för 
begreppet tid. 

– Att stå och vänta på bussen är lite som 
att stå och fiska. Tankarna glider lätt iväg. 
För mig är en busshållplats en kontakt med 
resten av världen. Både den yttre och den 
inre. För medan du väntar på bussen som 
ska ta dig ut i världen, ges tillfälle att gå in i 
ditt alldeles egna väntrum – dina tankar.

I tid vid  
hållplatsen
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I tid vid  
hållplatsen
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Den felande länken. Eller kanske snarare 
den rätta länken. Längst ned i vårt vid-
sträckta län har det länge saknats tvär-
förbindelser mellan orterna. Men sedan 
drygt ett år har Gysingelänken, eller linje 
75 som den egentligen heter,  trafikerat 
området med ett antal turer varje dag. 
Pendlare till folkhögskolorna i Gysinge 
och Österfärnebo, liksom till och från 
Uppsala, hör till de trogna resenärerna.

Tomas Rask kör de flesta turerna med  
minibussen och känner igen många av rese-
närerna vid det här laget.
– Fast i somras var det många nya utifrån 
som åkte, det var kul. Nu får vi se vilka som 
kommer tillbaka i höst.
Den första morgonturen går redan 06.05 
från Österfärnebo och måste förbestäl-
las. Nu är klockan 08.05 och en halvtimme 
senare ska bussen vara framme i Öster-
våla. När vi svänger in vid Brukshandeln i  
Gysinge konstaterar Tomas att det är tomt 
vid hållplatsen och rullar vidare.

– En dag i somras släppte jag av en man 
här som var på väg upp till Lofsdalen för att 
fiska. Man hinner prata lite med de flesta 
som åker med i bussen.
Inte heller i Kerstinbo eller Ärligbo får vi 
något sällskap på bussen. Tomas tycker att 
det är lite synd förstås men hoppas på att 
några ska stå och vänta i Östervåla. Han får 
rätt.

In kliver Anna Angantyr och Gösta Rund-
qvist, som redan hunnit bekanta sig med 
varandra på bussen upp från Uppsala.
– Jag arbetar på Färnebo folkhögskola och 
åker den här vägen då och då från Stock-
holm. Ibland flera gånger i veckan, ibland 
mer sällan, säger Anna. Jag tycker det är 
mycket skönare att åka kollektivt, man träf-
far folk, hinner prata. Det tar max en halv-
timme längre än att åka bil.
– För mig är det första gången jag åker den 
här vägen, säger Gösta. Jag är på väg upp 
till Bollnäs Folkhögskola för att undervisa i 
musik och ska möta en kollega i Gysinge. 
Jag bor utanför Uppsala men visste inte att 
den här bussen fanns innan min kollega tip-
sade mig.

Anna och Gösta återupptar sitt samtal, 
som verkar handla om vatten på något sätt. 
Vi svänger av från den ordinarie rutten och 
tar Turistvägen över Gysinges forsar. Om 
alla i bussen är med på det och eftersom 
inga hållplatser missas, brukar Tomas göra 
det ibland.

Från Österfärnebo till Östervåla:

Gysingelänken  
knyter ihop i söder

10 resa
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Från Österfärnebo till Östervåla:

Gysingelänken  
knyter ihop i söder

– En gång var det en man som ville kliva 
av och promenera över broarna här. Jag 
körde sakta efter och plockade upp honom 
när han gått klart. Han var helnöjd med den 
upplevelsen, skrattar Tomas. 

Innan kvällen hinner Tomas med ytterligare 
två turer med sin buss. Kanske blir det även 
då en liten bonussväng över de glittrande 
forsarna.

Viktigt vara långsiktig
Gysingelänken kom till år 2005. Trafiken  
finansieras av Sandvikens och Heby kom-
muner tillsammans med biljettintäkter.  
Ett projekt i EU Mål 2 Norra står för ad-
ministration och marknadsföring. Hittills 
har trafiken körts ett år i taget och är i 
dagsläget planerad fram till 16 juni 2007.
– Att det ska vara daglig trafik har  
varit målet för oss som har jobbat med  
Gysingelänken, säger Gunnar Ärnström, 
projektledare på Sandvikens kommun. 
Det gör de södra kommundelarna mer 
attraktiva som bostads- och etablerings-
ort. Framför allt ger den en betydande 
restidsvinst mot tidigare.
– Det är oerhört viktigt att vara långsiktig 
i såna här satsningar, så att människor kan 
lita på att trafiken finns och fungerar.
Måndagar och fredagar körs en tur med 
stor buss för att resandet till folkhög-
skolorna är störst då. Intäkterna från bil-
jetter täckte under 2005 20 procent av 
kostnaderna och ser ut att öka. Det är en 
relativt bra siffra för glesbygdstrafik. 
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I fem kommuner i landet pågår nu försök med sänkt 
hastighet till 30 km/h när man passerar en skolskjuts som stan-
nat vid hållplats. Det är ett bra sätt att minska 
riskerna. Men faktum är att vi alla, när som 
helst, kan sänka farten om vi ser barn eller 
en skolskjuts som har stannat vid vägen. De 
få sekunders tidsförlust som det innebär, är 
värd oändligt mycket mer om ett barn und-
går att skadas eller dödas i trafiken.

Sänk farten  
- för barnens skull

X-Trafik samarbetar med Vägverket och NTF  
i olika frågor som rör säkerheten vid skolskjutsar. Bland  
annat genomförs skolskjutsbesiktningar, där fordonens 
skick, antalet elever i fordonen, bältesanvändning, skylt-
ning, miljön kring fordonet, elevernas uppförande, samt 
förarens klädsel och uppförande kontrolleras.
Alla nybörjare i 1:a klass får för 11:e året i rad ett pennfod-
ral som innehåller reflex, linjal, penna samt en plansch med 
trafikregler och annat som kan vara bra att veta om trafik.

Skolstarten ligger några veckor tillbaka i tiden. Längs vägar och vid busshållplatser 
vistas nu tusentals barn i olika åldrar. Många gånger är trafikmiljön ganska tuff och det 
ställs stora krav på barnen som ska vistas i den. Som vuxen kan man hjälpa till genom 
att försöka lotsa dem förbi de farligaste situationerna och föregå med gott exempel.

Snart blir det mörkt både på 

morgonen och på eftermid-

dagen. En reflex gör att du syns 

för både busschauffören och 

den övriga trafiken.

Vid en del skolor finns räcken som skiljer väntande skolbarn från den övriga trafiken. Så här ska det se ut. 

Spring aldrig över vägen, inte ens på övergångsstället. 
Ta det lugnt och kolla att bilarna verkligen ser att du är 
på väg över gatan.

Livsfarligt! Vänta alltid till 

bussen har åkt iväg, så 

att du har fri sikt innan du 

går över gatan. Går – inte 

springer.

Bus vid hållplatsen är den näst vanligaste olycksorsaken. 

Busschauffören har små chanser att hinna stanna om 

någon knuffas eller ramlar ut framför bussen.
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Tågbussen rullar  
vidare
I Hofors ligger järnvägsstationen 3,5  kilo-
meter från själva centrum. För att ge fler 
möjligheten att utnyttja tåget har man 
under ett par års tid kört en matarbuss i 
anslutning till tågets avgångar. Tidigare 
i år såg den så kallade Tågbussen ut att 
vara hotad, men efter ett tillskott från 
Landstinget Gävleborg fortsätter Tåg-
bussen ytterligare ett år.

Bussen kör mellan Hofors Centrum/
Busstation och Järnvägsstationen under 
måndag – fredag. På- och avstigning kan 
ske vid hållplatsen Ovako västra. Bussen 
avgår från Hofors Centrum/Busstationen 
20 min före tågets avgång.

Gävle först med 
rörligt
Under hösten lanserar Stadsbussarna i 
Gävle ett helt nytt medium för rörliga 
budskap. Via en LCD-skärm med ett 
inbyggt minneskort kan företag och 
organisationer marknadsföra sig. Mål-
gruppen är de 300.000 människor som 
varje vecka reser med stadsbussarna.

Till en början utrustas 22 bussar med 
skärmar, som placeras på väggen bak-
om chauffören. Budskapen som sänds 
är max 10 sekunder långa och saknar 
ljud. 

X-Trafik kommer förstås också att 
använda den nya möjligheten att nå ut 
till sina resenärer med erbjudanden 
och nyheter som rör trafiken.

Bokning och försäljning görs hos 
Clear Channel, tel 018-52 24 02. Läs 
mer på www.clearchannel.se

Nya bussar 
Under sommaren levererades 
fyra nya bussar till Swebus 
depå i Gävle. De är av modellen 
Volvo 8500 LE, B12 och har en 
rad nya fördelar:
• Styrbar boggie längst bak för 
bättre svängradie
• Bälten på alla platser
• Intelligent växellåda för mer 
ekonomisk körning
• Add Blue – en tillsats som renar 
de redan låga miljöutsläppen 
ytterligare
• Högsta miljöklass, Euro4

Ficktidtabeller
Nu finns det praktiska ficktid- 
tabeller för ett antal busslinjer. 
I Gävle: 1, 3, 10, 12/99. 
I länet: 41, 53, 62, 63, 64, 100.  
Ficktidtabellerna kan fås om-
bord på dessa busslinjer och  
på X-Trafiks försäljningsställen.

Plats för pendlare
Du behöver inte lämna bilen hemma för att 
ta tåget eller bussen. I många fall kan det 
vara praktiskt att ta bilen en liten bit för att 
sedan byta till tåg eller buss. Runt om i länet 
finns redan idag 28 särskilda pendlarparke-
ringar iordningställda.

Pendlarparkeringarna ska skyltas med ett 
särskilt vägmärke som visar vilken eller vilka 
typer av kollektivtrafik som är tillgänglig.

X-Trafik och Vägverket har tillsammans med projektet X-MaTs inventerat 
alla officiella och inofficiella pendlarparkeringar i länet. På flera platser har 
spontana parkeringar uppstått i anslutning till knutpunkter och hållplatser. 
Eventuellt kan några av dessa komma att utvecklas till officiella pendlar-
parkeringar så småningom. 

Ett annat utvecklingsprojekt är att utrusta pendlarparkeringarna med 
så kallade smarta motorvärmare. Dessa kan anpassas till avresetiden och 
känner av yttertemperaturen. På så sätt undviker man att motorvärmaren 
går i onödan.

Äntligen Upptåget till Gävle!
En av de senaste årens mest efterlängtade resnyheter, är förlängningen av 
Upptåget till Gävle. Det ger nya möjligheter för alla pendlare som reser fram 
och tillbaka över länsgränsen i söder. X-Trafiks kort gäller på Upptåget med 
vissa begränsningar från 21 augusti. 
• För resa med Upptåget till Uppsala gäller:
X-Trafiks länskort för vuxen och studerande gäller fr o m 21 augusti med Upp-
tåget på sträckan (Gävle-) Skutskär-Uppsala med tåg som ankommer till Upp-
sala före kl 14.00 och som avgår från Uppsala efter kl 12.00.
• För resa med Upptåget till Skutskär (Älvkarleby kommun) gäller:
X-Trafiks 30-dagarskort, årskort, 10-dagskort, Dagkort och enkelbiljett till Gävle 
gäller som delbetalning för fortsatt resa med Upptåget (och UL:s bussar).
• X-Trafiks 30-dagarskort/årskort för vuxen, studerande och ungdom med 
giltighet till Furuvik och /eller Skutskär (Älvkarleby kommun) gäller på Upp-
tåget (och UL:s bussar).
• Seniorkortet gäller på sträckan Gävle-Furuvik.
För information om taxor och tidtabeller, se www.ul.se eller ring UL:s upp- 
lysning 0771-14 14 14.
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Resa lottar ut en fotboll och en tröja som sig-
nerats av den lovande Gefl e-spelaren Jonathan 
Hellström (se sid 6-7). Skicka ett vykort med ditt 
namn, adress och telefonnummer till X-Trafi k, 
Box 125, 826 23 Söderhamn, så är du med i 

utlottningen av en fotboll (värde 600 kr) och 
en tröja storlek XL (värde 599 kr). Ange vad 

du helst vill vinna. Senast 31 oktober vill 
vi ha ditt vykort.   

Rätt lösning  nr 2/06

Erbjudanden 
under september 
och oktober.
Visa bara upp 
ditt busskort!

10% på hela sortimentet
(gäller ej Classic).

10% rabatt på hela sorti-
mentet måndag - söndag.

10% rabatt på hela sorti-
mentet måndag - söndag.

20% rabatt på allt. Plusmeny eller dip 
på köpet. 

Du får roligare 

med Stadsbusskortet 

och Årskortet!

Erbjudanden på x-trafi k.se

Vinn Jonathans 
signerade tröja 

eller fotboll!

10% rabatt på hela sortimentet alla dagar. Gäller 
inte presentkort och förmedling till annan ort.

S. Kungsgatan 16
10% rabatt på matnotan i nya restau-

rangen på CH. Gäller september 2006.
 

Handla för minst 25 kr och få 10% rabatt 
på hela sortimentet  måndag - fredag.

September: 10% rabatt på alla 
refl exer (blinkisar, selar, koppel mm.)
Oktober: 10% rabatt på fi skar (kan ej 

kombineras på övriga rabatter)

Köp 3 valfria Lumene-
produkter, betala för 2.

September: Tag 3 par 
trosor, betala för 2. 

Oktober: 10% på alla 
BikBok-varor.

September: 20% rabatt på 
gummistövlar till barn 

Oktober: 20% rabatt på 
alla handskar.

Köp 3 valfria Lumene-
produkter, betala för 2.

September: Tag 3 par 
trosor, betala för 2. 

Oktober: 10% på alla 
BikBok-varor.

10% på gröna växter.

5% rabatt på hela sorti-
mentet (gäller ej tårtor 

och smörgåstårtor).
10% rabatt på vårt 

radiostyrda sortiment.

10% rabatt på 
barnskor.
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Vinn Värdekort! Skicka korsordet senast 31 oktober 
2006 till: X-Trafi k, Box 125, 826 23 Söderhamn. Märk kuvertet 
”Korsord”. 1:a pris är ett Värdekort på X-Trafi k laddat med 500 kr. 
2:a-5:e pris är Värdekort laddade med 400 – 100 kr. Vinnarna 
meddelas per brev och publiceras i nästa nummer av RESA. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

oktober

med 500 kr. 

Vinnare i korsordet nr 2-06. 
1:a pris Värdekort 500 kr: Ingrid Petters-
son, Gävle. 2:a pris Värdekort 400 kr: Stig 
Krüger, Ljusdal. 3:e pris Värdekort 300 kr: 
Kerstin Lennmalm, Gävle. 4:e pris Värdekort 
200 kr: Mats Ljung, Hassela. 5:e pris Värde-
kort 100 kr: Arne Nilsson, Valbo. Grattis och 
trevliga resor!

Namn: Adress:
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Höstens reserbjudanden 
När du reser med X-Trafi k fi nns det pengar att tjäna på att välja rätt 
kort. Är du osäker på vad som passar dig bäst – läs mer på vår hemsida 
www.x-trafi k.se eller ring Trafi kupplysningen 0771-9 10 10 9.

Årskort 
1 zon 3.315:- 

(Under 21 år 1.655:-)
 

Fritidskort 
420:-

Gäller i hela länet 
under 90 dagar efter 

skoltid, på helger 
och på lov.

Seniorkort 
1.800:-

Gäller i hela 
länet under ett 

kalenderår.

Värdekort
Ger upp till 30% 
rabatt på enkel-

resor. Ladda med 
100-500 kr.
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�������������Stadsbusskort 
1 zon 390:- 

(Under 21 år 195:-) 
Gäller obegränsat 

antal resor i 
30 dagar.

Studerande 
Länskort 

30 dagar 930:-
Gäller obegränsat 
antal resor i länet.

X-Trafi k AB, Box 125, 826 23 Söderhamn. Tel 0270-741 00, www.x-trafi k.se

För dig 
som har fyllt 65 år.

För dig som
är under 21 år och 
reser när du är ledig.

För dig som 
reser varje dag. 
Året runt.

För dig som 
reser ibland.

För dig som 
reser ofta i Gävle 
eller Hudiksvall.

För dig som 
studerar på högskola 
eller universitet och 
har CSN- eller SFS-leg.


