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Bussluffa i Sundsvall 

Nu är det hög tid att upprepa förra årets semestersuccé – att bussluffa i Sundsvall med 

omnejd. För andra året i rad delar Din Tur i samarbete med Nobina ut en bussluffarkarta till 

boende och besökare. Bussluffarkartan ger en ny bild av vad man kan använda bussen till. 

Från att ha varit ett transportmedel som tar en till jobbet och skolan kan nu fler upptäcka 

kollektivtrafikens möjligheter som transportmedel till äventyr och nöjen. 

Många känner till kollektivtrafiken som ett pendlingsverktyg till jobbet och skolan men färre vet att 

man kan ta bussen till badplatser vid fina vikar på Alnö, till insjöbad i Sidsjön och dopp i 

Himlabadets pooler. Bussluffarkartan visar hur smidigt det är att ta sig till shoppingen på Birsta, till 

restauranger från Södra till Norra Berget via centrala Sundsvall och vidare ut till Vindhem. 

Dessutom underlättar kartan för både gamla och nya resenärer att hitta till motionsaktiviteter, 

utsiktspunkter och andra nöjen.  

Att bussen är ett bra och effektivt alternativ som fungerar både för jobbpendling och resor på fritiden 

visar förra årets resandeökning på nästan 9% under juni och juli jämfört med 2016 i Sundsvall. 

Resandeökningen visar att både behovet och viljan att göra fritidsresor med kollektivtrafik är stort. 

”Resandeökningen med hjälp av bussluffarkampanjen under förra sommaren är väldigt glädjande 

och vi hoppas kunna upprepa resultatet även den här sommaren” säger Din Tur:s trafikchef Erik 

Hedlund. 

Bussluffarkartan skickas hem till 45 000 hushåll i och omkring Sundsvall och delas även ut på 

bussen samt marknadsförs i sociala medier, i annonser och på affischer. Genom filmer på facebook 

hoppas man kunna nå yngre och få dem att se möjligheterna med att åka kollektivt. 

 

 

Frågor om bussluff: 

Charlotta Isaksson 

Affärsutvecklare, Nobina Sverige AB 

Tel 072-23852044 

charlotta.isaksson@nobina.se  
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