Pressmeddelande 31 juli 2019

Res med stolthet med Nobina under
Stockholm Pride
Under parollen Ride with Pride deltar Nobina för sjunde året i
Stockholm Pride. Nobina är Prides officiella busspartner.
Nobina kör gratis festivalbussar mellan Pride House – som i år är i Skanstull på Clarion
Stockholm – via Sergels torg och till Pride Park på Östermalms IP. Nobina deltar också i
Pride Park från 31 juli -3 augusti och i lördagens parad. Dessutom kör Nobina bussar
med Prides volontärer.
För att uppmärksamma att Pride pågår regnbågsflaggar även Nobinas bussar i ordinarie
trafik i Stockholmsområdet.
Årets tema Ride with Pride handlar om att vi, som har 1 miljon passagerare varje dag på
våra bussar i Norden, vill bidra till ett inkluderande samhälle där alla är välkomna precis
som de är.
– Alla som reser i kollektivtrafiken och som jobbar hos oss ska känna sig trygga och
stolta – oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Det ska gälla
årets alla dagar, inte bara under Stockholm Pride. Vi är väldigt glada över att vi återigen
får förtroendet av Pride att vara busspartner, och vi hoppas möta massor av stolta
besökare och volontärer den här viktiga veckan, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina
Sverige.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, kommunikationschef, +46 72 967 02 84
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
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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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