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12 De flyttade från storstan
Familjen Lennartsson lämnade
storstadslivet i Stockholm för byliv
utanför Umeå i Västerbotten

6 Professor som vill ha roligt
Helena Edlund i Umeå motsvarar inte
direkt schablonbilden av en professor.
Men hennes forskning kring diabetes
är världsledande.

14 Jokkmokk
flyttade till storstan
Jokkmokk besökte
Huddinge utanför
Stockholm för att
marknadsföra sig.

20 Tyckare tycker
om Norrland
Lotta Gröning, debatt-
redaktör på Aftonbladet,
har Norrbotten som
nummer ett i sitt hjärta.

24 Vagnarna är
upprustade
Renovering av
vagnarna har
blivit ett lyft för
Norrlandstrafiken

V i lägger nu ett händelserikt år
bakom oss och närmar oss 2006

som kommer att innebära flera
nya satsningar. Under det gångna
året upplevde vi en stark konkur-

rens från lågprisflyget, framförallt under våren.
Men under sommaren hade vi fullsatta tåg och
ett stort intresse att att resa till norra Sverige.
Den 12 augusti infördes ett nytt enklare pris-
system som betyder samma förmånliga pris
när man än bokar. Inga krav på förköp eller
att man skall hämta sin biljett inom en
bestämd tid. Priserna går ut på att man kan
välja att åka väldigt billigt i sittvagn eller beta-
la lite mer för att få ligg- eller sovvagn.

Via vår kundtjänst och vår hemsida erbju-
der vi också bokning med alla SJ-tåg i Sverige,
förutom våra egna naturligtvis. Detta betyder
att bokningen kan göras på ett och samma
ställe även om resan börjar eller slutar med ett
SJ-tåg.

Den 1 november tog vi över servering och
catering i egen regi. Vi kommer successivt att
anpassa menyn till kundernas efterfrågan.
Redan nu kan vi erbjuda ett större utbud av
mat och dryck jämfört med tidigare.

Vagnarnas kvalitet har varit en het fråga
som en hel del kunder haft synpunkter på.
Med rätta, eftersom behovet av upprustning
varit stort. Läs mer om det på sidorna 24–25.

En annan stor nyhet är att vi från den 9 ja-
nuari 2006 börjar köra ett helt nytt tåg mellan
Luleå och Umeå. Det är ett s k Regina-tåg som
är ett snabbt modernt tåg. Min förhoppning är
att detta är det första steget till att utveckla den
regionala tågtrafiken i Norr- och Västerbotten. 

Från den 8 januari 2006 kommer vi att tra-
fikera ytterligare ett antal orter genom att
Örebro, Eskilstuna och Södertälje får direkt-
förbindelse till Norrland. 

Jag vill också passa på att önska en God Jul
och ett Gott Nytt År!

Välkommen ombord!

INNEHÅLL

Tuff är ett magasin producerat av Media Select för Connex Sverige. ISSN 1652-4446. Tips och idéer om innehåll sänds till tove.moller@connex.se.
Vill du ha Tuff samt annan information om Connex hem i brevlådan? Sänd namn & adress till aktivitet@connex.se 

PROJEKTLEDARE Tove Möller ANSVARIG UTGIVARE Anette Ullskog REDAKTÖR Håkan Söderberg, tel 08-652 13 30 
GRAFISK FORM Magnus Ekberg REPRO Scarena - En del i Printon TRYCKERI Hedemora Grafiska 

ANNONSER Annika Båth ANNONSBOKNING Media Select, Ankdammsgatan 35, 2 tr, 171 67 Solna. Tel 08-505 654 60. Fax 08-694 81 10. 

Gunnar Wulff,
ansvarig för

Norrlandstrafiken

tuff 04 sid 03  05-12-06  10.52  Sida 3



KALENDER

I varje nummer presenterar Tuff ett kalendarium med olika spännande evenemang
som händer i norr. I detta nummer är det perioden januari–februari.

För ytterligare information går det att gå in på respektive läns hemsidor,
www.vasterbotten.se respektive www.norrbottenlappland.se.

Evenemang i norr 2006
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Hej Mamma !Nu måste ni komma och 

ej Mamma !
se hur vi fått det i huset. Vilken häftig stad Härnö
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vi fått det i hu
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Monica Pettersson
Porfyrstigen 23
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...........................Henrik

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

_____________________

Hej Alf !
Kolla in den här häftiga ar-rrtikeln om mig i Härnösands-magasinet som förresten blev utsedd till Sveriges bästa med-borgartidning.Hälsningar: Eva

Alf Andersson
Stationsvägen 30..............................
191 70  Sollentuna

JANUARI

10: Populärmusik från Vittula – Umeå
Föreställningar under januari på Teatern,
NorrlandsOperan.

13: Ersnäsrevyn ger ”Skratt, svett och
dårar” Luleå 
Plats: Aulan i Lärkan, f.d. Hermelinskolans Aula.
Arrangör: Ersnäsrevyn. Fler föreställningar under
januari, februari.

14–15: The Dark Border: Metal festival
Haparanda
Heavymusik. Plats: Folkets Hus. Arrangör:
Emma Michaelsen, Teaterföreningen.

13–15: Werrat & Twerrat Pite Revyn 2006  

Pite Revyn presenterar 2006 års revy. Fler före-
ställningar under januari–februari. Plats:
Christinasalen. Arrangör: Pite Revyn.

30 januari–2 februari: Historisk Marknad
Jokkmokk
Marknad med historia. Upplev hur marknadslivet
kan ha gått till för 400 år sedan. Från bodar, käl-
kar och pulkor säljs knivblad, silver, pälsverk och
vadmal. Platsen är den ursprungliga stigen
längst åsen vid Hembygdsgården. Plats: Vid
Hembygdsområdet.

FEBRUARI

2–4: Jokkmokks Vintermarknad
Traditionell marknad med anor från 1600-talet.

Hantverk, sameslöjd. Massor med evenemang
bl.a. utställningar, konserter, jojk, bildvisningar,
aktiviteter. Plats: Jokkmokk.

15–16: NOLIA – Utbildning & Framtid
Piteå
Eftergymnasial utbildnings- och arbetsmarknads-
mässa. Plats: Nolia.

15–26: Haparanda Kulturvecka Haparanda 
Haparandas kulturvecka innehåller de flesta
konstarterna.
Snöskulpturtävlingen har blivit en tradition.
Plats: Torget med flera platser.

24–25: Norrskensfestivalen i Pajala 
Årligen återkommande evenemang i Pajala.
Arrangör: Pajala Turism & Evenemang.
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Professor
med mottot
att ha kul
Professor Helena Edlund jobbar nästan dygnet runt för att lösa ett av värl-
dens största medicinska mysterier. Unika upptäckter av hennes forskar-
grupp kan komma att leda fram till ett läkemedel som botar diabetes.
TEXT PELLE EHNBERG FOTO RALF BERGMAN
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Helena Edlund, 45 år, bossar för en
forskargrupp på 15 medarbetare
som genom studier av bukspotts-
körteln försöker förstå varför fetma
orsakar diabetes, fettlever och blod-

fettsrubbningar.
Och de tycks vara lösningen på spåren.
Helena är sedan länge ett aktat namn i de här

sammanhangen. I artiklar och tidskrifter
beskrivs hon ofta som en »tuff forskare som pla-
cerat Umeås diabetesforskning i det internatio-
nella rampljuset«.

Hon ser  tuff ut också, tänker Tuffs utsände,
då hon kommer gående i korridoren på
UCMM, Umeå Center för Molekylär Medicin,
där hon är högste chef.

För dagen klädd i svarta jeans och svart
linne. Runt hals, handleder och fingrar glittrar
smycken och på höger arm märks en törnroslik-
nande tatuering som visar sig vara en julklapp
från maken. På vänster axel har hon dessutom
förevigat en söt liten groda.

Helena ursäktar sig med att vara en smula
jetleggad efter en blixtvisit till universitetet i
Miami där hon har en adjungerad deltidsprofes-
sur, men någon trötthet märks inte då hon bör-
jar rabbla upp allt vad hennes forskargrupp
lyckats utröna.

– Vi har gjort ett genombrott i förståelsen av
hur fetma orsakar höjda nivåer av insulin, socker
och blodfetter med följdsjukdomar som exem-
pelvis typ 2-diabetes och fettlever, berättar hon.

Övervikt och fetma är den epidemi som
sprids snabbast på jorden och orsakar rubbning-
ar i blodnivåerna av insulin, socker och blodfet-
ter och som i sin tur orsakar hjärt- och kärlsjuk-
domar – en av de vanligaste orsakerna till tidig
död i västvärlden.

– Vi håller ju på att äta ihjäl oss, konstaterar
Helena. I USA finns skräckexempel på tolvåriga
barn som diagnostise-
rats med skrumplever
på grund av socker
och fetma.

Framtidsprognoser-
na är dessvärre dystra
eftersom fetmaepide-
min även sprider sig till
de flesta afrikanska län-
der, samt Kina och
Indien.

– I dag uppskattas antalet diabetiker i värl-
den till 150 miljoner och inom 20 år kommer
den siffran att ha fördubblats. Om ingenting
görs vill säga, berättar Helena på sin breda
Bodendialekt .

Som tur är görs det en hel del på området.
Helena Edlund och hennes medarbetare sitter
inte med armarna i kors. De arbetar i stort sett
dygnet runt för att lyckas lösa en av världens
största medicinska gåtor.

Forskargruppen har lagt all fokus på att med
genetiska och biologiska experiment studera
bukspottskörtelns utveckling från fosterstadiet.
Precis som hos människor leder fetma hos
möss normalt till förhöjda nivåer av fria fett-
syror som lagras och omvandlas till fetter i olika
vävnader. Detta leder i sin tur till att nivåerna av
insulin, som ju produceras av bukspottskörteln,
rubbas och ökar risken för typ 2- eller ålders-
diabetes.

HELENA OCH HENNES FORSKARE har funnit att en vik-
tig länk är en så kallad ytreceptor, kallad gpr40.
Den finns i de insulinproducerande cellerna och
stimulerar insulinutsöndring så fort halterna av
fria fettsyror ökar.

De världsunika forskningsresultaten gjordes
då gruppen genetiskt lyckades slå ut funktionen
gpr40-receptorn hos möss. Det visade sig att
dessa möss, även om de likt vanliga möss blev
feta på kaloririk kost, inte utvecklade diabetes
eller andra följdsjukdomar på grund av fetman.

– Har man inte  en fungerande receptor är
man av allt att döma skyddad, menar Helena.

Studien, som publicerades i den vetenskapli-
ga tidskriften Cell Metabolism i våras, betraktas
som en viktig pusselbit för att kunna ta fram
nya läkemedel mot följdsjukdomar av fetma.

– Vi måste nu inrikta forskningen på att
hitta en ny typ av medi-
cin som slår direkt mot
receptorn och blockerar
den. I så fall kan det bli
möjligt att förhindra
diabetes som orsakas
av fetma.

Via företaget
Betagenon, där
Helena för övrigt är
delägare, har man
även lyckats identifie-

ra ett antal potentiella antagonister till recep-
torn. Därmed bör det vara relativt lätt att ta
fram en supermedicin som blockerar receptorn
och därmed lindrar och förhindrar fetmarelate-
rade sjukdomar.

Helenas forskningsrön bekräftar också att
levern spelar en central roll när det gäller
utveckling av insulinresistens.

– Nästa kliv blir därför att koppla ett större
grepp och forska kring ännu flera organ för att
försöka förstå sambanden på molekylär nivå.
Allting hänger ihop.

Helena Edlund brinner verkligen för sitt
uppdrag och hennes tävlingsinstinkt är vida
omtalad. Målet är att forskargänget i Umeå ska
vara nummer ett i världen. Just nu är de också i
»pole position«, men i morgon kan läget vara
förändrat.

– Det är »rat-race« utan dess like, förklarar
hon. Konkurrensen är mörande och vi kan ald-
rig slå oss till ro.

Helena ägnar arbetsdagarna åt att handleda

8 TUFF #4/05

PORTRÄTTET

I artiklar och tidskrifter beskrivs
Helena ofta som en

»tuff forskare som placerat
Umeås diabetesforskning i det

internationella rampljuset«

Helena Edlund
Ålder: 45. Familj: Maken Thomas, 54,

tolvåriga tvillingarna Elin och Linus, vuxna

bonusbarnen Max och Maja samt katterna

Cezar, Millo, och Lillo. Sysselsättning:

Professor i molekylär  utvecklingsbiologi vid

Umeå universitet. Bostadsort: Umeå.

Framtidsplaner: Vill bli först i världen att

avslöja varför fetma leder till diabetes och

andra sjukdomar. Livsmotto: Ha kul!
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och utvärdera data tillsammans med doktoran-
der. Ansöka om anslag i medicinska och veten-
skapliga fonder och sammanställande av forsk-
ningsresultat för publicering i internationella
tidskrifter ingår också i arbetsuppgifterna.

Ju större tidskrift desto mer uppmärksamhet
= mer slantar att forska för.

– En stor del av jobbet handlar också om att
åka runt och hålla föredrag och rekrytera nya
medarbetare. Det fungerar lite som promotion-
resor. Fast om jag själv fick välja skulle jag hell-
re tillbringa mer tid på labbet. Det är ju där de
verkligt spännande upptäckterna görs …

ATT HON HAR DRÖMJOBBET är Helena den förste att
skriva under på. Hon kan inte nog tacka den
kemi- och biologilärare på gymnasieskolan
hemma i Boden som inspirerade henne att söka
till kemistlinjen på Umeå universitet. 

Sedan hon disputerat i molekylära utveck-
lingsbiologier 1991 och tilldelats en forskaras-
sistenttjänst vid medicinska forskningsrådet, har

Helena haft förmånen att få bygga upp en egen
forskargrupp.

I forskarvärlden är dr Helena Edlund i dag
erkänd som en av de ledande experterna inom
insulinproducerande betaceller och hon tilldelas
ideligen nya utmärkelser. Bland annat är hon
sedan något år tillbaka invald i Kungliga
Vetenskapsakademin.

Även om hon är glad och stolt över titlar och
utmärkelser, skulle hon aldrig falla sig in att pre-
sentera sig som professor eller doktor.

Hon föredrar att vara en i gänget.
– Det finns inget roligare än att forska och

upptäcka nya rön, förklarar hon. Det är det som
är själva drivkraften. En ny upptäckt vid mikro-
skopet kan få mig alldeles gråtfärdig. Det är en
helkroppsupplevelse och det finns inget som slår
den känslan.

– Däremellan finns det stunder då  det
känns som att man stångar pannan blodig utan
att komma någon vart och man funderar på att
sätta sig i kassan på Åhléns eller något liknande.

Men så känner vi ju alla för våra jobb ibland.
Forskningen är kort och gott en livsstil.
Helena mötte till och med kärleken på lab-

bet – maken Thomas är också professor – och
tjejkompisarna är mer eller mindre inom
samma »bransch«.

– Innan vi skaffade Elin och Linus tillbring-
ade vi mer tid på labbet än hemma, förklarar
Helena. Men numera försöker vi ha helgerna
heliga och då åker vi gärna till stugan vid havet
och kopplar av. Det blir förstås även en hel del
forskningssnack runt middagsbordet, men sam-
tidigt inser ju barnen att vi verkligen trivs med
våra jobb.

När det gäller mat- och motionsvanor är hon
som mamma obeveklig.

– Inför varje helg brukade jag hålla ett litet
föredrag för ungarna om sockrets faror, berättar
Helena med ett leende. De kan det utantill vid
det här laget.

– Snacks och läsk på fredagar, godis på lör-
dagar. And that’s it!
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EUROPEISKA UNIONEN

Mål 1 Norra Norrland är ett EU-program som fi nansie-

rar utvecklingsprojekt i Norrbottens och Västerbottens 

län. Inom Kompetensutveckling och sysselsättning 

- insatsområde 3 medfi nansierar Mål 1 kompetens- 

och utvecklingsprojekt vid Filmpool Nord. Resultatet 

av Mål 1 innebär att 6 279 nya arbetstillfällen har 

skapats, 3 800 arbetstillfällen har bevarats samt att 

1 830 nya företag har etablerats.

> Med Norrbotten som fi lmscen
Norrbotten har utvecklats till en av de mest produktiva fi lmregionerna i landet. Här har bland andra 
tittarsuccéerna Jägarna, Grabben i graven bredvid och Så som i himmelen spelats in. Filmpool Nord är 
Sveriges näst största regionala produktionscentra för tv-drama och kort-, dokumentär- och långfi lm. 

Mål 1 har varit med och skapat en helt ny bransch, som tillsammans med kompetenshöjning hos 
fi lmarbetare och andra närliggande yrkesgrupper har gett förutsättningar för att riktigt bra fi lm ska 
kunna spelas in i länet. I slutändan innebär det att fi lmbranschen sätter länet på världskartan och 
människor får upp ögonen för nya turistmål. 

”Jägarna i himmelen bredvid” hade kanske varit resultatet om dagens fi nansiering hade saknats 
- undrar om den hade varit spännande..?

> Jägarna i himmelen bredvid

Annonser tuff  05-12-02  11.16  Sida 10



• Geomatikprogrammet 80/120/160 p

• Hälsopedagogiska programmet 120/160 p

• Kreativ programmering 120 p

• Lärarutbildning  inr. naturvetenskap-teknik-
 matematik mot förskola, distans 140 p

• Människa-natur-religionsprogrammet 120/160 p

Ny platser på kurser
Välj bland ytterligare ca 40 kurser

Nya programplatser våren 2006

Nya program & kurser

www.hig.se • 026 - 64 85 00

www.folkhogskola.nu

Annonser tuff  05-12-05  09.15  Sida 11



12 TUFF #4/05

SAMHÄLLE

F ör fyra år sedan flyttade familjen
Lennartsson från en lägenhet i Helga-
lunden på Södermalm i Stockholm till en

gammal västerbottengård i en by utanför Umeå.  
Man behöver knappast vara Einstein för att

föreställa sig omgivningens reaktioner.  
– Jo, de flesta trodde att vi hade blivit skvatt

galna, erkänner pappa Ingvar, 57, med ett leende.
Att frivilligt vilja konvertera till norrlänning

är en fullständigt absurd tanke för de flesta
urstockholmare. 

Men för familjen Lennartsson, där även
mamma Irene, 52, sönerna Elias, 21, David, 19,
och Martin, 14, ingår, blev flytten 60 mil norrut
ett lyft. 

– Det var flera faktorer som bidrog till vårt
beslut och totalt sett var det en  lång process,
berättar mamma Irene. En av orsakerna var att
jag kände mig så himla trött och less på mitt
jobb efter 29 år inom förskolan. Jag behövde
helt enkelt en förändring.

Det visade sig snart att också livskamraten
Ingvar bar på samma funderingar efter mer än
30 års trogen tjänst inom BMW.

– Jag var så uppslukad av mitt arbete och
mina kundrelationer att jag knappt hann träffa
barnen, konstaterar han. Till slut var jag tvung-
en att ställa mig själv frågan: Vad vill jag göra
med resten av mitt liv?

Ingvar är den i familjen som har sina rötter i
Västerbotten, närmare bestämt i Bjurholm som
är en av landets minsta kommuner. 

Utan den kopplingen hade flytten norrut
knappast blivit av. 

Redan 1969 stack Ingvar söderut för att
påbörja studier vid Tekniska högskolan i

Stockholm och det var också under studentti-
den som han mötte söderbönan Irene.

Redan 1973 flyttade de unga tu in i en fin tre-
rumslägenhet på Helgagatan 36 på Södermalm,
för övrigt Irenes barndomskvarter. Huset är
numera k-märkt och betecknas som ett av
Stockholms vackraste.  

– När vi träffades gjorde jag klart för Ingvar
att jag aldrig någonsin skulle kunna tänka mig
att lämna Stockholm. I dag har jag lärt mig att
man aldrig ska säga aldrig … 

Den vansinnigt regniga sommaren 2000 till-
bringade familjen Lennartsson några semester-
veckor i sitt lilla torp i Västerbotten. Medan reg-
net smattrade på fönsterrutorna satt Irene vid
köksbordet och granskade lokaltidningens
husannonser och upptäckte en gammal väster-
bottengård till salu i byn Västansjö, drygt två
mil väster om Umeå. 

– När Ingvar och jag for dit för att titta var
det som en aha-upplevelse. Det var ju vårt
drömhus. »Här ska vi bo!«, sa jag till Ingvar. 

Och så blev det.
Till omgivningens stora förvåning.   

– Ni kan inte  vara riktigt kloka, löd det all-
männa omdömet från släkt och vänner när de
avslöjade sina flyttplaner. 

Våren 2001 packade familjen sina tillhörig-
heter och flyttade till Västansjö. Men inte utan
gråt och tandagnisslan.

Äldste sonen Elias, som var 17 år vid den tid-
punkten, hade precis börjat studera vid  Södra
Latin och kände inte den minsta lust över att bli
norrlänning. Han var minst sagt förtvivlad. 

– Men vad gör man inte för familjen? kon-
staterar Elias idag. Samtidigt gjorde jag klart för
mamma och pappa att jag skulle flytta tillbaka
till Stockholm direkt då jag gått ur gymnasiet
här i Umeå, vilket också skedde.

UNDER DE FYRA FÖRSTA ÅREN som familjen bott i
Västansjö har pappa Ingvar veckopendlat mel-
lan Umeå och Stockholm – mestadels med
nattåg. Av den anledningen valde familjen också
att behålla trerummaren i Helgalunden på
Söder.  Lägenheten såldes i början av innevaran-
de år, ungefär samtidigt som Ingvars anställning
vid BMW upphörde.

Nu lägger familjen istället allt krut på att
rusta upp den vackra Västerbottengården på 180

kvadratmeter. En snabbtitt räcker för att inse att
de funnit ett drömhus med oanade möjligheter,
med härliga ytor och högt i tak. 

– Garderoben här är större än mitt förra rum
på Helgagatan, konstaterar David, 19, med ett
leende.

Till gården hör även sjötomt med egen
badstrand och två hektar mark.

– Vi kan plocka kantareller och massor av
bär på tomten, det är verkligen livskvalitet, kon-

Att norrlänningar flyr till huvudstaden är ju ett välkänt faktum.
Men det finns också de som väljer att göra precis tvärtom.
Familjen Lennartsson sålde sin fina  lägenhet i ett av Stockholms
vackraste kvarter och flyttade till en gammal gård i  Västerbotten.
TEXT PELLE EHNBERG FOTO RALF BERGMAN

lämna
Stockholm

Västerbottengård fick
familjen att

Familjen Lennartsson               
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staterar Ingvar smått lyriskt. Och jag har äntli-
gen fått plats för mina veteranbilar och gamla
reservdelar. I Stockholm var jag tvungen att ha
grejorna utspridda i olika garage.  

– Med facit i hand kan vi säga att vi aldrig
skulle vilja ha det här ogjort, tillägger Irene. Det
är helt fantastiskt häruppe och vi trivs verkligen
toppen. Men Stockholm är ändå Stockholm.
Jag kan sakna mina tjejkompisar någonting oer-
hört. Tjejmiddagarna och promenaderna på
Djurgården. 

Dessutom bor mamma och mormor Iris
Lindberg på Ringvägen.

– Vi var nyligen och hälsade på och då
märkte jag av allt trafikbuller som jag nästan
hade jag glömt. Det var så otroligt skönt att
komma hem till tystnaden igen, menar Irene.

Alla tre sönerna har funnit sig väl tillrätta i
Norrland. De har sina vänner och odlar sina
intressen. 

David gillar att hans jämnåriga polare är
motorfixerade; det är fyrhjulingar, snöskotrar,
bilar och motocross för hela slanten. Det är helt
skilda världar om han jämför med kompisarna i
Stockholm. 

Martin har sitt pianospelande och fotbolls-
sparkandet i Sörfors P 14-lag.

Ibland tycker killarna förvisso att gården är
belägen för långt från civilisationen. 2,2 mil från
Umeå för att vara exakt. Att ta sig till kompisar-
na i stan kan därför vara ett helt företag. 

– I Stockholm var man ju van vid att snabbt
kunna förflytta sig med tunnelbanan. Här kan
man få vänta i evigheter på bussen, menar
David som nu är väldigt tacksam för att han
skaffat körkort och egen bil.   

– När man tänker efter är ju kommunikatio-
nerna i Stockholm helt fantastiska, tillägger
Elias. Men om tunnelbanan är försenad i bara
fyra minuter  blir alla flyförbannade. Häruppe
kan man få vänta en timme på bussen och då är
det bara att gilla läget … 

VISST LOCKAS KILLARNA FORTFARANDE av pulsen och
alla möjligheter Stockholm erbjuder. Dessutom
har de regelbunden kontakt med sina gamla
kompisar. 

– När jag blir vuxen kommer jag säkert att
flytta tillbaka, tror Martin. 

Men var sak har sin tid. 
För tillfället är det Norrland som gäller för

familjen Lennartsson och de är lyckliga över att
de faktiskt vågade ta steget och förändra sin var-
dag.

Om det gäller for ever? Vem vet. 
Stockholm är ändå Stockholm. 

Familjen Lennartssons+ och – med Norrland+ Naturen, luften, friluftslivet, djur- och fågellivetin på husknuten, tillgången till skidbackar, brafiske, stora utrymmen, riktiga årstider, lugnare
tempo, underbara jular, lära sig en ny kultur och ett
nytt språk, spela  högt på stereon en lördagsnatt.– Kommunikationerna, avstånden, bensinkostna-derna, aktivitetsmöjligheterna, sämre medmotion eftersom man är tvungen att ta bilen

överallt. Beroendet av att äga en maskinpark eftersom
vi bor på en stor gård.

                är glada att de tog steget att flytta från söder i Stockholm till lilla Västansjö utanför Umeå.
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Jokkmokksdagarna i Huddinge är ett återkom-
mande evenemang som är inne på sitt sjätte år.
Kent Oskarsson har ett viltförädlingsföretag i

Jokkmokk, han är en av arrangörerna och har varit
med från starten. Att det blev
just Huddinge berodde på två
saker; i sin jakt på en stock-
holmskommun att ha utbyte
med var Huddinge kommuns
mottagande »suveränt bäst«,
enligt Kent Oskarsson, och
dessutom hade torget i Hud-
dinge precis rätt storlek. 

– Huddinge kommun vill
ha ett levande centrum, man
vill visa att det händer saker.
Och vi får visa upp våra företag, och kan få ut våra
varor till flera. Att vara i Huddinge skapar kontakter,
säger han. 

Britt-Inger Söderberg driver en resebyrå i

Jokkmokk, hon är också arrangör och har varit med på
Jokkmokksdagarna under alla sex år. 

– Det vi kan bidra med är kvalitet, till exempel när
det gäller maten. Dessutom har vi lite udda varor som

inte finns i Stockholm, som
öringen som ett av våra företag
säljer. Och det kan vara roligt
att få köpa varor direkt från
tillverkarna.

Jokkmokk är en kommun
med många småföretagare.
Men Jokkmokksdagarna inne-
bär inte bara kontakter med
företag och privatpersoner i
stockholmsområdet, det inne-
bär också mer kontakter mellan

företagarna i Jokkmokk. 
– Hemma hinner vi knappt prata med varandra, så

det är faktiskt himla bra för vårt eget nätverksbyggan-
de också, säger Britt-Inger Söderberg. 

TUFF #4/05

Jokkmokk
kom till storstan

Connex på plats 
Connex Norrlandståget var på plats
under dagarna tre i Huddinge med en
rad aktiviteter och tävlingar.
De jobbade tillsammans med Jokkmokk
för att stimulera resandet med tåg till
den norrbottniska orten. 
Intresset  bland de besökande i
Huddinge centrum var mycket stort.

Sveriges godaste falukorv – VÄND!

Nygräddad glödkaka, glittrande tennslöjd och jokkmokks-
burgare. Varma kläder av filtpäls och jojk från scenen.
Under tre dagar i slutet av oktober flyttade Jokkmokk
in på torget i Huddinge centrum.
TEXT CARIN HEDSTRÖM FOTO ULF LODIN
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Riktig ost
från eget mejeri.
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Äventyr känner inga avstånd. Ta bussen. Pumpa puder i fjällen eller ta en skid- eller sko-
tertur i skogslandet. Oavsett vilket äventyr du 
längtar efter fi nns det en buss som passar dig. 
Det är enkelt att åka med Länstrafi ken. Vi tar 
dig dit du vill och äventyrslustan åker med gratis.

www.ltnbd.se
Tel. 0771-100 110

v
in

te
r

Välj din utmaning från ett brett utbud – från 
Norrbottenfjällens förnämliga skidanläggningar 
till kustupplevelser kryddade med shopping och 
nöjen. Och det är bara några exempel.

FO
TO

: U
LF

 L
O

D
INEn svensk mästare

i falukorv
● Ryktet om Jokkmokks korv sprider sig
över hela landet. Tidigare i år vann det lilla
familjeföretaget chark-sm. Tre guld, ett för
falukorven, ett för den basturökta korven
och ett för den lavarökta skinkan blev det.
Diana Kvickström tog över företaget på
80-talet. Tidigare hade hon varit företa-
gets revisor.
– Jag tyckte det kändes tråkigt att en så
fin tradition skulle gå i graven. Och jag
hade aldrig sett ett företag med så god
lönsamhet, konstaterade hon när hon
besökte Huddinge under Jokkmokk-
dagarna.
Du kan läsa mer om dem på sidan 14.
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www.connex.se
0771-26 00 00

Välkommen till 
restaurangvagnen!
Här får du några smakprov ur våra menyer.

MenyMeny
Fläskfi lé med potatisgratäng och pepparsås .................... 109:–
Gräddstuvad renskav med potatismos  ............................... 78:–
Nachotallrik .......................................................................... 70:–
Veckans paj ........................................................................... 57:–
Pizzaslice med pizzasallad .................................................... 50:–
Dagens rätt ........................................................................... 69:–
Sallad ..................................................................................... 55:–

Barnens meny
Plättar med sylt .................................................................... 35:–
Köttbullar med potatismos .................................................. 35:–

CaféCafé
Kaffe inkl påtår .................................................................... 15:–
Kanelbulle ............................................................................. 10:–
Läsk ....................................................................................... 15:–
Ostsmörgås ........................................................................... 15:–
Skinksmörgås ........................................................................ 15:–  

Kycklingbaguette ................................................................. 42:–
Räksmörgås ..........................................................................  48:– 
Frukost .................................................................................. 50:– 

BarBar  
Starköl, 50 cl fl aska ............................................................... 49:–
Cider, 50 cl fl aska .................................................................. 49:–
Rött/vitt vin, 18 cl ................................................................. 50:–
Cognac Xanté ....................................................................... 45:–
Baileys ................................................................................... 50:–
Jordnötter ............................................................................. 10:–
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Riksgränsen
Riksgränsen är Sveriges nordligaste skidort, på gränsen mellan Sverige
och Norge, 20 mil norr om polcirkeln. 
Säsongen startar i februari men håller å andra sidan på  långt in i maj,
Riksgränsen är alltid en upplevelse och för den som är intresserad av
skidåkning är ett besök här ett måste.
Kombinationen av häpnadsväckande natur, ordentligt djup snö och
oändliga variationsmöjligheter är några av de saker som gör att många
skid- och brädåkare kommer tillbaka till Riksgränsen år efter år
Kommer du under den senare delen av säsongen kan du även njuta av
skidåkning i midnattssolen!
Kom till Riksgränsen och upplev magin.

Tävlingen
I priset ingår resan upp med tåg, vistelse för 2 personer söndag–torsdag.
Logi i skidåkarrum inklusive frukost samt fyra dagars liftkort.
Valfri period under året året, i mån av plats
Mer information om Riksgränsen på www.riksgransen.se 
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TÄVLING

Frågorna
Vad heter Riksgränsens nya skilodge?
1. Meteoren X. Meteoriten 2. Meteorologen

Vad är det billigaste priset mellan Stockholm och Luleå om du
bokar på webben?

Skicka in ditt svar på vykort senast den 1 februari 2006.
Svar och adress till: Aktivitet, Connex, Box 1820, 171 24 Solna

Vinnaren utses av representanter från Connex marknadsavdelning.
Juryns beslut kan ej överklagas, ev vinstskatt betalas av vinnaren.
Uppgifterna läggs in i Connex databas och behandlingar sker i enlighet
med personuppgiftslagen (1998;204). Dessa uppgifter kommer att
användas för utskick av information från Connnex.

Rätt svar i förra numret var Sarek och Stora Sjöfallet.
Birgitta Palmér i Göteborg blev den lyckliga vinnaren.

Det är något magiskt med Riksgränsen.
Delta i vår tävling så har du en chans att få tillbringa fem sköna dagar här.

Vinn fem dagar
på Sveriges

nordligaste skidort

TÄVLING!
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JOKKMOKKS MARKNAD
måste upplevas!

Stämningen och den speciella atmosfären 
upplever du med alla fem sinnen i det myll-
rande folkvimlet. Tidpunkten ger dig dess-
utom möjlighet att få vara med om de dagar 
då vintern släpper sitt grepp och ljuset åter-
vänder.
Jokkmokks marknad har varit en naturlig 

mötesplats under fyra sekler och vi vill gärna 
visa dig att Jokkmokk är lika spännande året 
om.

Varmt välkommen till årets största vinterfest!

www.jokkmokk.se
Turistbyrån 0971-222 50

Foto: Riverworks.se
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PERSONLIGT

I våras började hon sitt nya jobb som debatt-
redaktör på Aftonbladet. Innan var det alltså
Luleå som gällde, i rollen som politisk chef-

redaktör på Norrländska Socialdemokraten.
Från ett opinionsbildande jobb till ett annat.
Att driva opinion är det roligaste hon vet. 

– Ja, för jag brinner verkligen för saker, jag är
otroligt engagerad. Och jag har mina hjärtefrå-
gor: glesbygden, demokratin och småföretagan-
de. Jag blir vansinnig på orättvisor, som när det
stora samhället äter upp den lilla människan,
säger hon.

Lotta Gröning är född och uppvuxen i
Norberg, 48 år och mamma till Lovisa, 3 år i
januari. Genomgick en skilsmässa i samband
med flytten från Luleå. Har sex islandshästar,
två hundar och två katter. Hennes pappa var
politiskt aktiv i Norberg, vilket hon tror präglat
hennes engagemang. 

Karriären började med journalistjobb på
olika landsortstidningar. Sen blev hon filosofie
doktor i historia. Därefter blev det ett inhopp i
politiken i några år. Hon hade sett en film om
socialdemokraternas valrörelse och tyckte det
verkade spännande att få jobba i kulisserna,
bakom partiledaren. Hon fick jobb i socialde-
mokraternas valanalysgrupp. 

– Men det var inte alls lika spännande som i
filmen, säger hon och skrattar. Jag såg inte en
väljare. 

Via det jobbet blev hon sakkunnig hos
Mona Sahlin, och därifrån gick vägen till
Glesbygdsverket och ett jobb som forsknings-
och utvecklingschef. Men där blev hon kortva-
rig – bara en månad. Norrländska
Socialdemokraten ringde och ville att hon skul-
le komma dit. 

– Jag insåg att jag inte var någon byråkrat
och ingen politikertyp. Vill inte sitta på möten
och traggla. Jag vill ut och möta människor,
säger hon, så jag tackade ja direkt.

Under åren på NSD var hon en flitig debat-
tör, reste landet runt och träffade människor.
Nu är plattformen ny, hon kan inte resa lika
mycket men hon syns och hörs fortfarande i
både morgonsoffor och debattprogram i TV
och radio. Hennes åsikter ger ofta eko; hon får
både ris och ros. Men kritiken är inget som
egentligen bekommer henne. 

– Sticker man ut hakan måste man tåla att få
kritik. Och jag har fått hur mycket som helst,
folk har velat avsätta mig jag vet inte hur många
gånger, säger hon. 

Glesbygdsfrågorna är som sagt en hjärtesak
och när det gäller Norrbottens framtid är hon

bekymrad: det finns för mycket av gamla man-
liga maktstrukturer, för mycket »70-tals politi-
ker«, för mycket tro på att staten ska fixa allt,
och för mycket fokus på att ordna jobb via de
traditionellt manliga industrierna som till exem-
pel LKAB. Utflyttningen är inte det stora pro-
blemet, menar hon. 

– Nej, problemet är att så få flyttar dit, fram-
för allt så få kvinnor. Och jag tror det beror just
på det här med gubbigheten. Tyvärr. Trots att
småföretagandet faktiskt växer mest i Norrlands
inland, men det hörs liksom inte. Jag saknar
starka röster idag som motvikt mot de gubbiga
politikerna, säger hon. 

Men trots problemen – som nyss utflyttad
norrbottning suckar hon av både längtan och
saknad när Norrbotten kommer på tal. Det
finns något i mentaliteten, menar hon, som är
annorlunda än på andra ställen. Norrbottningar
är bångstyriga och lite sura. Fast på ett väldigt
positivt sätt. 

– De är ingen kollektiv massa, här tänker
man själv. Man kan ge sig sjutton på att om
hela Sverige tycker på ett sätt i en fråga, så säger
norrbottningarna, »nej, det här tänker vi inte
ställa upp på«. Jag älskar det, säger Lotta
Gröning. Det är Norrbotten i ett nötskal. 

Risken med motvallsattityden är så klart att
bli stämplad som gnällig, men Lotta Gröning
ser det i stället som ett friskhetstecken och ett
tecken på vitalitet.

Förutom människornas särart är det naturen
och maten som hon lyriskt beskriver. Snön och
ljuset, renskaven och rödingen. 

– Det är faktiskt exotiskt i Norrbotten, säger
hon. Även om det inte går isbjörnar på gator-
na.

Norrbotten

Nikkalouktasoppa
500 gr köttfärs
drygt 1/2 vitkålshuvud
2 gröna paprikor
ca 1 dl fransk senap (beroende på hurstarkt man vill ha det)
köttbuljongtärningar & vatten
lagerblad, salt, peppar

Hacka vitkålen i bitar. Stek köttfärsen. Låtvitkålen steka med efter hand. Häll övervatten + buljongtärning, salta, peppra, läggi lagerbladen och senapen. Smaka av.Skiva paprikorna, lägg i efter en stund. Låtsoppan koka minst en halvtimme, gärnalängre. Servera med vitlöksbröd. Öl, gärnanorrländskt, är gott till. 

nummer
ett för Lotta

Efter 12 år i Luleå är Lotta Gröning tillbaka i uppväxtstaden Norberg.
Men åren i Norrbotten har satt sina spår.

– Ja, gud, säger hon drömmande. Jag har alltid gillat Västmanland,
men Norrbotten är nog nummer ett i mitt hjärta nu.

TEXT CARIN HEDSTRÖM FOTO ULF LODIN
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STF Resor 08–463 22 00
STF Saltoluokta Fjällstation 0973–410 10 

STF Abisko Turiststation 0980–402 00
STF Kebnekaise Fjällstation 0980–550 00

Vid Abisko Turiststation är det nära till turer på Kungsleden, off-
piståkning på Nuolja och pistade nedfarter i Björkliden och
Riksgränsen. Nattåget tar dig ända fram. Välj självhushåll eller låt
dig bli serverad i restaurangen.  

För att ta dig till Kebnekaise Fjällstation kliver du av tåget i
Kiruna. Därifrån buss till Nikkaluokta, och på egen hand 19
km till Kebnekaise Fjällstation. 

Närmaste tågstation för
Saltoluokta Fjällstation
är Gällivare, buss till Kebnats
och skidor/båt över Langas.

Upplev Lappland i vinter

STF Fjälltåg 
Liggplats t/r, transfer, ospec logi
4 dygn. Pris från 1 895:–
(Barn från 610:-) 
Gäller 24/2–1/5

JULFIRANDE

BESÖK GLADA HUDIK

                 

HÄLSINGLAND

Helena Anderzon från Banverket åker
från Örnsköldsvik i söder till Riksgränsen
i norr för att tala om trafiksäkerhet
när det gäller järnvägar.

V i har ett budskap om hur man uppträder trafiksäkert. Att komma ut
i skolor är kanske det allra viktigaste, säger hon.
Nyligen avled en 17-årig pojke av sina skador efter att ha sprungit

uppe på järnvägsvagnar.
– Alla vet att det är farligt att vara på vagntak eller hoppa från järnvägsbro-

ar. Men inte riktigt varför det är farligt och vilka konsekvenser det kan få. Kan
vi komma in och berätta sådant som att det faktiskt fortfarande finns elektrici-
tet i ledningarna även om det inte finns något tåg i närheten så är mycket vun-
net. Och vad som kan hända om man kommer åt ledningarna, säger hon. 

Det handlar om att få in till synes enkla saker i ryggmärgen. Att man inte
överhuvudtaget klättrar på tågvagnar, att man väntar till bommarna gått
upp och signalen slutat blinka vid övergångar med mera.

– Vi har fått stor respons från elever men inte minst också från lärare och
rektorer. Även om många vet saker på ett ytligt sätt så man det på ett annat
sätt när vi pratat färdigt

Obevakade järnvägsövergångar?
– Det är ofta vuxna bilister som är oförsiktiga i de fallen. Men i skolor-

na talar vi om vikten att vara uppmärksam. Att inte ha en mp3 eller en
mobiltelefon i öronen när man ska passera exempelvis, säger hon.

Som sakta men säkert betar av skolor inom sin omfattande region.
– Ibland rycker jag ut akut till någon skola där det inträffat någon inci-

dent, säger hon. ±

Trafiksäkerhet på schemat 
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E L I S A B E T H  H E B B E

Ordertelefon: 0533-311 26 • Orderfax: 0533-311 55
Välkommen till gårdsbutiken: Skäggebols gård • 661 95  Värmlands Nysäter • order@sleepinsilk.nu • www.sleepinsilk.nu

Vi har även påslakanset och 
andra läckra helsidenkläder.

RESELAKAN/SOVPÅSE
Idealisk för dig som vill resa med lätt 
packning. Förpackad i liten påse. 
Över- och underlakan är ihopsydda  
med en särskild ficka för kudden.  
Fjäderlätta i 100 % siden, 150 g. 

90x220
korn-, marinblå, grön, offwhite. 

325:-
RESENATTLINNE

Praktisk för resan, ljuv i hemmet. 
Förpackad i liten påse. 

100 % siden, M - XL 
kornblå, svart.

325:-

SJALAR
100 % ljuvligt råsiden i 

flera färger.

350:-

Lyxkänsla  

på resan
Köp ett resekit!  

Vid köp av reselakan, 

resenattlinne och  

resekimono lämnas 

10 % rabatt.

FINNS I BREDDERNA:

90 cm (325:-)

110 cm (360:-)

180 cm (650:-)

RESEKIMONO
Praktisk för resan, ljuv i hemmet. 

Förpackad i liten påse. 
100 % siden, 100 g, 

en storlek (passar 36-46) 
kornblå, svart.

399:-

RESEPYJAMAS
Storlek M, L, XL, XXL.
Förpackad i liten påse,
passar både kvinnor och män.

100% siden, kornblå (M & L),
marinblå (XL), grön (XXL).

490:-

Snabba 

leveranser.

Full 

returrätt.
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Nya
stationer

Från den 8 januari 2006 får
resenärer från Örebro-, Eskils-
tuna- och Södertäljeregionen
en direkt länk till övre Norrland
alla dagar i veckan. Då börjar
Connex Norrlandståg trafikera
dessa tre nya stationer.
– Vi har redan öppnat bokning-
arna för nästa år och hälsar
både gamla och nya resenärer
välkomna. Den nya trafiklös-
ningen innebär också en alter-
nativ förbindelse med
Göteborg för de resenärer som
reser åt det hållet, säger Stefan
Bengtsson, försäljningschef för
Connex Norrlandståg.
Connex Norrlandståg trafikera-
de Örebro fram till januari 2005
och därefter har vi kunnat
erbjuda resor under påsk och
sommarmånaderna. Eskilstuna
och Södertälje är helt nya sta-
tioner.

Ansiktslyftning
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Inga lockpriser
Alla åker billigt

Norrlandståget

 Luleå- Kiruna- Luleå- Kiruna-
 Stockholm Stockholm Göteborg Göteborg
Sittplats 299 kr 399 kr 399 kr 499 kr

Liggplats 499 kr 599 kr 599 kr 699 kr

Sovplats 699 kr 799 kr 799 kr 899 kr

Egen sovkupé 1-3 personer 1 499 kr 1 699 kr 1 699 kr 1 899 kr

Egen liggkupé 1-6 personer 1 999 kr 2 399 kr 2 399 kr 2 799 kr

Rabatt för barn, ungdom, studerande och pensionär. Vid resa till Norge och kring jul/påsk/sommar tillkommer ca. 100:-. 
Priserna avser bokning via www.connex.se. Vid bokning via kundtjänst eller resebyrå samt vid köp ombord tillkommer bokningsavgift.

För mer information och bokning ring 0771-26 00 00
eller boka själv utan avgift på www.connex.se

Hela Norrlandstågets vagnpark hel-
renoveras.

– Det här har vi längtat efter.
Vagnarna har varit i bedrövligt skick
och det här känns verkligen bra,
säger Stefan Johansson, Connex
trafikchef på Norrlandståget.
Fyra helrenoverade vagnar är redan i trafik och
nu sätts nyrenoverade vagnar löpande i trafik
under vintern och våren. Den ambitiösa reno-
veringsplanen beräknas vara klar till sommaren
2006.

Stefan Johansson tror att renoveringen kom-
mer att få effekt också på antalet resenärer.

– Det tror jag absolut. Sommaren 2007

kommer vi att få se den fulla effekten på Norr-
landstrafiken, säger han.

Det är en rejäl ansiktslyftning som vagnarna
får.

– De är i princip som i nyskick, konstaterar
Stefan Johansson

Förutom den genomgripande renoveringen
ut- och invändigt  har alla kupéer fått elkontak-
ter så att kunderna kan använda datorer och

ladda mobiltelefoner. Vagnarna har även försetts
med brandsäkert material i alla bäddar och
tyger. Toaletter och tvättrum är utrustade med
helt nytt material. 

– När vi kört de två första vagnarna har vi
upptäckt en del barnsjukdomar, som för små
papperskorgar exempelvis. Men det åtgärdar vi,
berättar Stefan Johansson

Totalt finns 20 liggvagnar av denna typ i tra-
fik med Norrlandståget och samtliga kommer
att moderniseras och totalrenoveras. Förutom
liggvagnarna kommer också sovvagnarna med
dusch och toalett i kupéerna att genomgå
samma omfattande renovering. Även dessa vag-
nar beräknas vara klara under 2006. Även sitt-
vagnarna kommer att renoveras. Totalt handlar
det om 43 vagnar.

– Vi har redan fått positiva reaktioner på de
som är i trafik och vi är verkligen jätteglada.

Vagnarna som Connex använder på Norr-
landståget ägs av affärsverket Statens järnvägar
som också genomför renoveringen.

– Det är mycket glädjande att vi äntligen
kan erbjuda ett snyggt och fräscht vagnsmaterial
på Norrlandstrafiken, säger Staffan Widlert,
generaldirektör för Rikstrafiken, som är den
statliga myndighet som upphandlar Norr-
landstågen.

för vagnparken
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Järnvägslinjer i Sverige
med urval av 

anslutande busslinjer 
i Resplus

Blacknuss 
& Norrbotten 
Big Band 
ledare Tim Hagans
TURNÉPERIOD 9–26 FEB

Bernt
Rosengren 
& Norrbotten 
Big Band 
ledare Tim Hagans
TURNÉPERIOD 23–26 MARS
BODEN Folkan, LULEÅ Ebeneser
Fler orter kan tillkomma

Norrbottens 
Kammar-
orkester
DIRIGENT Petter Sundkvist
SOLIST Hermann 
Stefánsson KLARINETT
LULEÅ Ebeneser Fre 3 feb kl 19.00
BODEN Björksalen Lör 4 feb 16.00
PITEÅ Musikhögsk. Sön 5 feb 16.00

Norrbottens 
Kammar-
orkester
DIRIGENT Petter Sundkvist
SOLISTER Miriam
Treichel SOPRAN OCH
Mats Persson BAS
PITEÅ Musikhögsk. Ons 5 april 19.00
PAJALA kyrkan Tors 6 april 19.00
LULEÅ Ebeneser Fre 7 april 19.00
HAPARANDA Kyrkan Lör 4 april 18.00

BARN- OCH
FAMILJEFÖRE-
STÄLLNINGAR
Den magiska
blomman
– en multikulturell musik-
saga från  Latinamerika
och Afrika  FRÅN 5 ÅR

GÄLLIVARE Kulturskolan 
Sön 5 feb 14.00  
PITEÅ Nolia City konf. Hemlunda 
Sön 12 feb Workshop 12.00
Familjeförest 14.00     

Fröken Sill och
Herr Makrill
– en musikupplevelse i
havet FRÅN 3 ÅR

BODEN Forum A Lör 25 feb kl 13.00
LULEÅ Ebeneser Sön 26 feb kl 14.00  

Flickan med
äpplet på 
huvudet  FRÅN 5 ÅR

GÄLLIVARE Kulturskolan 
Lör 1 april 14.00  

Alla har en sång
i huv’et FRÅN 6 ÅR

BODEN Forum A Lör 6 maj kl 13.00
LULEÅ Ebeneser Sön 7 maj kl 14.00 

MED RESERVATION 
FÖR ÄNDRINGAR 

0920-236666 | norrbottensmusiken.se

Norrbottensmusiken 
presenterar
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Connex resevilllkor 
Gäller fr.o.m. 2005-10-03 med reservation för
ändringar.

Connex trafikerar sträckorna Göteborg/Stock-
holm-Gävle-Bollnäs-Umeå-Luleå-Narvik samt
Kinnekullebanan på sträckan Hallsberg-
Lidköping-Herrljunga-Göteborg. Resevillkoren
omfattar Connex trafik på dessa sträckor.

Kontakta Connex
Kundtjänst, 0771-26 00 00
Vår kundtjänst håller öppet alla dagar. Helgdagar
och andra storhelger gäller begränsade öppet-
tider, ring för närmare information.
Resebyråer
Biljetter kan beställas, betalas och hämtas ut på
de flesta resebyråer.
e-post
Synpunkter kan mailas till oss på
kundtjanst@connex.se
Brev 
Vi tar naturligtvis även emot ärenden och syn-
punkter per brev. Gäller det en bokad resa skall
alltid originalbiljetter bifogas. Adress:  
Connex Sverige AB 
Stationsgatan 4 
840 12 FRÄNSTA

Hittegods
Kontakta vårt ombud för hittegods på
telefon 0920-222 333 eller skicka ett mail till
lulea@dinresebyra.se. Öppettider: vardagar
9.30–17.30, lunchstängt 12.00–13.00.
Lördag–söndag stängt.
Trafikinformation 
Aktuell trafikinformation meddelas via vår Kund-
tjänst, 0771-26 00 00, samt på Connex hemsi-
da, www.connex.se. Då Kundtjänst är stängt
informeras via telefonsvarare. Informationen
uppdateras regelbundet av vår tågtrafikledning.

Boka på internet
– www.connex.se
På vår hemsida finns uppdaterad information
om våra produkter. Biljetter kan bokas och
betalas dygnet runt och det finns möjlighet att
se tidtabeller, linjesträckningar samt ta del av
vår pressinformation. Här finns även allmän
information om Connex. Resor med Connex, SJ
och Länstrafiken kan bokas på Internet.
Vid biljettlös resa gäller bokningsnumret som
biljett. Namn och ID-handling räcker inte som
färdbevis. Även vagn- och platsnummer skall
alltid medtagas. Resa kan bokas fram till 90 min
innan tåget avgår från utgångsstationen. Se
vidare under avsnitt ”Biljetter”.

Biljetter kan hämtas hos ATG-ombud och i SJs
biljettautomater som finns på ca 100 stationer
runt i om Sverige. Önskas biljetten skickad till
hemadressen måste den bokas senast tre varda-
gar före önskad avresa för att hinna distribue-
ras. Biljettdistribution kan ske till adresser i
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Frankrike och
Tyskland. Önskas biljetterna skickade till annat
land, vänligen kontakta Kundtjänst. 
Bokningar på Internet betalas vid beställ-
ningstillfället. Godkända kontokort är VISA och
Mastercard/Eurocard. 
Eventuella anslutningsresor med Länstrafikens
Ringbilar bokas av resenären hos respektive
länstrafikbolag.
Biljettlös resa i sittkomfort kan avbeställas senast
90 minuter innan tåget avgår från utgångs-
stationen. Biljettlös resa i ligg- eller sovkomfort
kan avbeställas senast dagen före avresa. 
För avbeställning av traditionell biljett bokad på
Internet krävs att biljetterna inte är utskickade.
Biljettutskrift sker dagligen 14.00 vilket innebär
att avbeställning på Internet endast är möjlig
fram till detta klockslag fr.o.m. beställningstid-
punkten. Vid senare avbeställning, vänligen
kontakta Kundtjänst. Se avsnitten ”Ombokning
av biljetter” och ”Återköp av biljetter”.
Just Nu-biljetter (SJ) kan ej avbeställas på
Internet. Kontakta Kundtjänst i dessa fall.

Reseinformation

Förbjudet att
beträda spår
Du får inte beträda spåren utom på de ställen
som har iordningställts för passage och där det
klart framgår att du har tillträde.
När bommar fälls, är fällda eller reses, varnings-
klocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar
sig får du inte beträda spårövergång.

Av- och påstigning
När ett tåg är i rörelse får du inte stiga på eller av
tåget och inte heller vidröra dörrmanövreringen.
Du får normalt bara stiga av eller på när tåget
står vid plattform.

Bagage
Lämna inte ditt bagage i korridorer eller andra
utrymmen där medresenärer eller tågpersonalen

behöver gå obehindrat. Tänk på att korridorer
och dörrar också är utrymningsvägar om fara
skulle uppstå.

Brand
Risken för brand ombord på tågen är mycket
liten. Allt inredningsmaterial har valts med
tanke på högsta brandsäkerhet.
Rökförbudet i sov- och liggvagnar är viktigt
bland annat för att minimera brandrisken. Det

finns brandlarm i sov- och liggvagnar. Kontrollera
vilken väg som är närmast till nästa vagn från din
kupé eller plats.
Vid brandlarm ska du genast gå över till nästa
vagn, men lämna kvar ditt bagage. 
Upptäcker du en brand eller känner brandlukt
ska tågpersonalen snarast kontaktas. Därefter
följer du deras anvisningar.
Vid brand, undvik att använda nödbromsen.
Det är viktigt att tåget stannas på en plats där
räddningstjänsten kan komma fram till tåget
snabbt.

Evakuering
Om tåget av någon anledning inte kan fortsätta,
kan tågchefen besluta att tåget ska evakueras.
Följ tågpersonalens anvisningar och gå aldrig ut i
spårområde eller nära en nedfallen kontaktled-
ning om inte tågpersonalen har givit besked om
att det är tillåtet.

Din säkerhet när
du reser med oss

Detta berör din
säkerhet så ägna

därför någon
minut åt detta
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Biljetter
Normalbiljett
Normalbiljetten finns att köpa i samtliga kom-
fortklasser.
Biljettlöst resande 
Beställning på Internet:
Resa kan bokas senast 90 min innan tåget
avgår från utgångsstationen.
Beställning via Kundtjänst:
Resa med nattåg kan bokas fram till 14.00
samma dag som avresan. Resa med dagtåg kan
bokas dagen innan avresedagen. 
Resan betalas med kontokort direkt i telefon.
I nuläget kan biljettlös resa endast beställas för
Norrlandståget.
Vid resan skall alltid bokningsnummer samt
vagn- och platsnummer medtagas.
10-biljetter
● 10 % rabatt, kan ej kombineras med andra

rabatter
● giltig i 12 månader
● ej personlig
● kan utan kostnad kompletteras med plats-

reservation
● gäller för resa mellan specificerade stationer
Platsreservation
Platsreservation ingår i Connex biljettpriser.
Reserverad plats skall tas i anspråk senast
30 min efter tågets avgång.
Priser
Connex tillämpar nettopris på alla tågresor.
Nettopriset är tågresans pris. Däröver till-
kommer bokningsavgift för försäljning (ej via
Internet) och eventuellt en avgift för distribution
av biljetten. Connex mest förmånliga priser
finns på www.connex.se
Betalning
Biljetter kan betalas med kontokort vid bok-
ningstillfället. Biljetter som bokas via Kundtjänst
kan betalas mot faktura som skickas till bestäl-
larens folkbokföringsadress inom Sverige. Vid
fakturering tillkommer en administrationsavgift.
Företag och föreningar som önskar betala biljet-
ter mot faktura hänvisas till någon av våra åter-
försäljare. Betalningsvillkoren är alltid 10 dagar.
Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmåls-
ränta enligt lag. Vid betalningspåminnelse till-
kommer lagstadgad påminnelseavgift (för när-
varande 50 kronor).
Kontokort
Vi accepterar betalning med VISA och
Mastercard/Eurocard. Betalning av biljetter med
kontokort kan ske på Connex webb, via vår
Kundtjänst och hos våra återförsäljare. Vi
accepterar även kontokort ombord på tågen
(gäller ej Kinnekullebanan). Biljett som betalats
med kontokort kan inte återbetalas kontant.

Uthämtning hos ATG-ombud
Biljetter kan hämtas ut hos ATG-ombud. Vid
uthämtningstillfället tar ATG-ombudet ut en
avgift.

Uthämtning i SJs biljettautomater
Biljetter kan hämtas ut i SJs biljettautomater.
Dessa finns på ca 100 stationer runt om i
Sverige. Observera att biljettautomater ej finns
norr om Sundsvall. Biljetter som bokas via
Kundtjänst eller Connex hemsida kan betalas
med Visa och Mastercard/Eurocard.
Vid betalning i biljettautomat kan följande
korttyper användas: Visa, Mastercard/Eurocard,
bankkort med PIN-kod, Maestro, American
Express, Rikskort och Elektron. 

Ombokning av biljetter
Ombokning av biljettlös resa i sittkomfort kan
ske senast 90 minuter innan tåget avgår från
utgångsstationen. Biljettlös resa i ligg- eller sov-
komfort kan ombokas senast dagen före avresa. 
Ombokning av traditionell biljett är möjlig
senast dagen före avresa för ligg- och sovplats
och senast före avgången för sittplats. 
Vid ombokning/delavbokning av gruppresa
betalas en ombokningsavgift på 300 kr om
ombokning/delavbokning sker senare än 30
dagar före avresedagen.
Som ombokning räknas:
● förändring av sträcka, datum, avgångstid

eller komfort
● förändring av antalet resenärer i grupp-

biljetten
Antalet måste fortfarande uppgå till minst 10
personer exklusive barn för att berättiga grupp-
rabatt.

Återköp av biljetter 
Biljettlös resa:
Biljettlös resa i sittkomfort återköps senast 90
minuter innan tåget avgår från utgångsstatio-
nen. Biljettlös resa i ligg- eller sovkomfort
återköps senast dagen före avresa. Eventuella
bokningsavgifter återbetalas ej.
Normalbiljetter:
Sittplatsbiljetter återköps fram till avgångstiden,
därefter medges ingen återbetalning. Ligg- och
sovbiljett återköps senast dagen innan avgång,
därefter medges ingen återbetalning. Eventuella
bokningsavgifter återbetalas ej.
För gruppresor gäller särskilda avboknings- och
återbetalningsregler. 
10-biljett återköps endast om samtliga biljetter
är outnyttjade. 
Resplusbiljett återbetalas endast om hela
Resplusbiljetten är outnyttjad (Norrlandståget
inkl. anslutningstrafik) och avbokats enligt
villkoren som råder för biljettypen på tåg-
sträckan.

Biljetten utgör en värdehandling. För att
återköp skall medges måste först resan vara
avbokad enligt ovanstående regler. Därefter
skall biljett skickas till inköpsstället senast 6
månader efter bokad resdag. Detta gäller även
för obetalda fakturor, dvs. biljett måste återsän-
das för att skulden skall avskrivas. För mer
information kontakta närmaste återförsäljare
eller vår Kundtjänst.

Rabatter
Familjeerbjudande
Vuxen med giltig sittplatsbiljett kan ta med sig
ett eller två barn under 16 år på tåget – och
endast betala en bokningsavgift på 20 kr per
barn. Undantag görs för små barn som kan
sitta i knäet hos en vuxen. Vid resa med
pensionärs, ungdoms- eller studentbiljett
gäller erbjudandet två barn som ännu inte
fyllt 6 år.
Högst två personer får dela liggplats, d.v.s.
antingen en vuxen och ett barn eller två barn.
Barn fyllda 10 år får ej medfölja i kupé för mot-
satt kön om inte hela kupén bokats.
För barn med egen liggplats betalas tillägg om
120 kr per barn.
Gruppresa
Minst 10 vuxna, pensionärer, ungdomar eller
studerande som reser tillsammans kan få grupp-
rabatt om 10 %. För gruppresa gäller:
● hela gruppen måste resa samma sträcka i

samma prisnivå
● resan betalas senast 30 dagar före avresa
● kombination med andra rabatter är inte

möjlig
Pensionärer
Pensionärer har upp till 100 kr rabatt på färd-
biljetter samtliga dagar i veckan. Rabatten gäller
i komfortklasserna sitt- och liggplats.
Pensionärsrabatt kan ej kombineras med andra
rabatter.
Studerande
Studerande som innehar godkänt studerande-
kort tillsammans med giltig legitimation har upp
till 100 kr rabatt i komfortklasserna sitt- och
liggplats. Rabatten gäller under förutsättningar-
na nedan:
● om studiemedel är beviljat och utbetalt från

CSN för studier med minst 75 % omfattning
under minst 15 veckor 

● om studiestöd ej utgår men studier bedrivs
med minst 75 % omfattning och under
minst 15 veckor

● för doktorand med en aktivitetsgrad på minst
75 %

● för utländsk student som studerar heltid vid
svenskt universitet 

Connex reseinformation forts.
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Endast giltiga kort utfärdade av CSN, Membit,
Mecenat och Studentkortet gäller. Inga andra
intyg eller utländska studerandekort godkänns.
CSN-kortet:
Alla CSN-kort ger studeranderabatt.
Membit och Mecenat:
Endast kort med SJ:s logotyp (grå färg) tryckt
på kortet ger studeranderabatt. 
Studentkortet:
Endast kort med giltigt datum och vitt/grått klis-
termärke med texten ”SJ/SAS-rabatt” ger stu-
deranderabatt. Ljusrött klistermärke berättigar
ingen rabatt. 
Ungdom
Resenär som ej fyllt 26 år har upp till 100 kr
ungdomsrabatt. Rabatten gäller i komfort-
klasserna sitt- och liggplats. Ålder skall kunna
styrkas med legitimation. 
Ungdomsrabatt kan inte kombineras med andra
rabatter. Resenär under 16 år som reser med
vuxen, se Familjeerbjudande.
Internationellt resande
Eurail, Eurodomino, InterRail, Scanrail samt
Sweden Rail Pass gäller på Norrlandståget, dock
bör komplettering med platsreservation ske.
Rabatt finns i komfortklasserna sitt-, ligg- och
sovplats.

Ombord
Komfortnivåer på Norrlandståget
1 Klass sittplats:
Sittplats i 1 klass. Finns endast på vissa av-
gångar.  
2 Klass sittplats:
Sittplats i 2 klass. 
Liggplats:
Plats i en dam- eller mixkupé med sex bäddar.
Bäddutrustningen består av liggpåse och filt. 
Egen liggkupé, 1–6 personer:
Alla sex bäddar i egen liggkupé. 
Sovplats:
Plats i en dam- eller herrkupé med upp till tre
sängar. Bäddutrustningen består av kudde,
underlakan, påslakan och täcke. Dusch och
toalett finns i vagnsände. 
Egen sovkupé, 1–3 personer:
Tre sängar i egen sovkupé. 
Egen sovkupé med dusch, 1–2 personer:
Två sängar i egen sovkupé med privat dusch
och toalett. 
Servering på tåg
I tågets restaurangvagn serveras allt från dagens
rätt till à la carte. Vi har även kaffe, smörgåsar,
kakor och godis. Frukost serveras 6.30–10.00.
Restaurangen håller öppet under färd kl. 6–24
och har fullständiga rättigheter. På vissa dagtåg
finns endast lättare servering.

Rökning
Det råder rökförbud på Norrlandståget och i
samtliga stationsbyggnader. Rökare hänvisas till
perrongen på de stationer där tåget gör längre
uppehåll.
Sällskapsdjur
Två sällskapsdjur får medtagas avgiftsfritt per
person som innehar biljett. För ytterligare säll-
skapsdjur betalas ett fast pris om 100 kr/djur.
Önskas reserverad plats för sällskapsdjur er-
lägges ungdomspris.
● djur skall färdas på golvet 
● mindre djur i bur får placeras på sittplats 
● djur får inte medtagas i sov- och liggkupé
● djur får endast placeras i avdelningen ”Djur

tillåtet”, dock ej utan tillsyn
Uppge alltid vid beställning av biljett att säll-
skapsdjur medtages.

Funktionshindrade
Rörelsehindrade:
Rullstolsburna kan få hjälp vid stationer som är
bemannade. Lyft av handikappade i rullstol kan
endast utföras på de stationer som har rullstols-
lyft. Rullstolslyftarna klarar att lyfta en totalvikt
av 250 kg. Önskemål om ledsagning eller extra
hjälp skall meddelas och preciseras vid biljettbe-
ställningen senast en vardag (24 tim) innan
avresa. Ledsagningshjälpen avser stöd till den
funktionshindrade att stiga på och av Norr-
landståget. Vid vissa bytespunkter ingår hjälp
även till anslutande tåg. Funktionshindrade som
har grava rörelsehinder måste av egna bekväm-
lighets- och säkerhetsskäl medföljas av en egen
personlig assistent under resan för att kunna
förflytta sig vid personliga behov och vid akuta
händelser. Vid resa i sov- eller liggvagn kan
underbädd bokas i mån av plats. Speciella plat-
ser kan bokas för närhet till toalett eller utgång.
I sovvagn av typ WL4 finns en handikappanpas-
sad kupé med plats för rullstol och handikapp-
toalett och -dusch. Hopfällbar standardrullstol
kan medtagas i samtliga vagnar. Vissa sittplatser
är anpassade för standardrullstol*. Större rull-
stolar eller permobiler kan ej medföras ombord
på våra tåg i de sedvanliga utrymmena. För mer
information kontakta vår Kundtjänst. 
*) Standardrullstol: bredd 68 cm, längd 120 cm
Synskadade
Ledarhund får medföras. Vid beställning skall
detta uppges.
Allergiker
På Norrlandståget råder rökförbud. Det är inte
tillåtet att medföra djur i ligg- eller sovvagnar.
Ledarhundar är undantagna i helabonnerad
kupé, särskild sanering utförs efter ledarhund.
All bäddutrustning består av syntetmaterial.

Bagage och resgods
Det bagage som resenären själv kan bära utan
besvär får medtas på Norrlandståget. Vi för-
behåller oss dock rätten att neka visst bagage
som kan anses farligt eller skrymmande. Skidor
måste emballeras för att räknas som handbaga-
ge. Den resande ansvarar själv för sitt hand-
bagage. Till resgods räknas mer skrymmande
bagage, t ex cyklar och permobiler. För informa-
tion om servicemöjligheter och priser, kontakta
Godskompaniet 0921-196 41, vard. 9–12. Bilar
kan ej fraktas med Norrlandståget.

Paketresor
Turist- och besöksnäringen erbjuder ett stort
utbud av paketresor i samarbete med Connex
längs våra linjer.

Övriga villkor
Anslutningar
Bytestider för anslutningar till och från
Norrlandståget varierar beroende på bytespunkt
och tåg. För att anslutning skall föreligga måste
anslutningen finnas på en resplusbiljett. 
Connex ansvarar ej för anslutningar bokade
och köpta på separat biljett. 
Minsta bytestid mellan Norrlandståget/buss
och Länstrafiktåg/buss varierar mellan olika
stationer. 
Resevillkor
En biljett från Connex är en bekräftelse på ett
avtal mellan resenären och Connex Sverige AB
där dessa villkor samt även de så kallade nor-
malvillkoren i järnvägstrafik ingår. Det är alltid
resenärens skyldighet att kontrollera att biljetten
är korrekt utställd. Vid alla avtal är det bra att
känna till vilka inbördes rättigheter och skyldig-
heter som gäller. Biljett skall bevaras under hela
resan. Biljett skall självmant uppvisas för biljett-
granskaren. Den som reser utan giltig färdhand-
ling och som inte anmäler detta till biljettgrans-
karen skall betala enkel biljettavgift för resan
samt 800 kr i kontrollavgift. 
Resplus
Connex Sverige AB ingår i Resplus som är ett
samarbete mellan samtliga tågoperatörer, läns-
trafikföretagen i alla län samt inrikes båttrafik.
För resa med Resplusbiljett gäller biljettregler
och resevillkor för Resplus under hela resan. 

Tidtabeller
– se nästa sida!
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”Mod är att göra något som
  du egentligen inte vågar”

www.fjallfi l.com
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Enkel fjällfi losofi :

Forsränna, vandra i Amazonas eller åka på lejonsafari är ingenting mot vilka äventyr du 
kan vara med om i mejerihyllan. Tänk dig att du står där och tänker ta det gamla vanliga.
 Plötsligt känner du en kall kår längs ryggraden. Du märker att din hand har en egen 
vilja. Den dras som en skibum mot off-pisten och när du tittar ned i din varukorg ligger där, 
inte ett, inte två, utan tre smaker Fjällyoghurt i korgen. Du tar mod till dig och går och 
betalar. Snacka om att utmana dig själv.
 Fjällkossan

POSTTIDNING B 
Connex Sverige AB
Stationsgatan 4, 840 12 Fränsta
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