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Bussluffa – hemestersuccén har blivit 
tradition 
För tredje året i rad delar Nobina i samarbete med SL ut en så kallad 

Bussluffkarta till boende och besökare i Södertälje, Södertörn, Kallhäll och 

Norrtälje – för att uppmana till att hemestra, det vill säga semestra i sin egen 

hemtrakt.  

Bussluffkartan ger en ny bild av vad man kan använda bussen till. Från att ha varit ett 

transportmedel som tar en till jobbet, skolan och andra ”måsten”, har allt fler upptäckt 

bussen som ett avkopplande sätt att ta sig till fina havsvikar, slott, fantastiska 

motionsställen eller andra sommarupplevelser och äventyr.  

Behovet och viljan att göra fritidsresor med buss är stort. I samband med att kartan 

delats ut tidigare år har resandet ökat.  

– Det har blivit en tradition med Bussluffkartan – en tradition som vi hoppas kunna 

upprepa många år framöver, säger Madeleine Arlert, marknadsförare för SL på Nobina. 

Kartan skickas ut, delas ut på bussar samt marknadsförs på sociala medier och i 

utomhusreklam.  

– Vi låter även våra kundvärdar spela in filmer där de delar med sig av sina egna 

smultronställen. Filmerna kommer att läggas ut i SL:s sociala kanaler för att tipsa om att 

man ofta kan ta bussen till guldkornen, säger Madeleine Arlert. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Madeleine Arlert, marknadsförare, Nobina: +46 72 967 00 40 
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Om Nobina  
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis 
avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik 
med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina 
branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag 
ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter 
genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller 
även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter cirka 
10 miljarder SEK (2018/19), har 11 600 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer 
information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 
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