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Följ med oss på resan mot vår vision. Vår vision handlar om 
oss tillsammans. En vision om att skapa en bättre vardag för de 
många människorna. För resenärerna. För alla de som väntar. De 
som väntar på bussen i regnet, väntar på honom, på henne, på  
något gott. Väntar på tåget när det är löv på spåret. När det  
är snö på marken. När det blir mörkt klockan tre på eftermiddagen 
och på sommaren när solen aldrig går ner. En bättre vardag för  
de som går i väntans tider och för de som har någon som  
väntar på dem. De som är på väg någonstans. De som är på väg 
till jobbet, till skolan. De som är på väg bort en fredagskväll och 
på väg hem igen på lördag morgon. En bättre vardag för de  
som väntar på besked. Vi kan lösa mycket genom att kommunicera  
med varandra. Genom att dela med oss. Dela information. Dela  
med alla som tittar på klockan, de som vill veta. De som  
planerar, planerar sin resa eller morgondagens körning. Det  
handlar om de som har vårkänslor och de som är insnöade.  
De som snöat in sig på ettor och nollor. De som har noll koll.  
De som har koll på statistik och de som räknar vinst och  
förlust. När solen reflekteras mot regnvåta vägbanor och när  
ljuset gömmer sig bakom molnet. I molnet finns mer än bara  
regn. Där finns information för de som är på väg, de som  
väntar, de som färdas, de som kör,  planerar och räknar. Möt  
dem där de befinner sig.  Möt dem i molnet. Vi vet att vi kan skapa  
en bättre vardag för resenärer med hjälp av produkter, för att  
vi vet att det inte handlar om produkter. Det handlar om att arbeta  
tillsammans mot en bättre vardag. Det handlar om människor.
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