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Handelsbussen fortsätter rulla – ny rutt och nya tider!
Handelsbussen fortsätter att rulla i Borlänge. Borlänge kommun, IKEA, Norra Backa
handelsplats, Borlänge Centrumförening och Kupolen samarbetar för att göra det
enkelt för kunderna att uppleva mer av Borlänge. Från 1 december förbättras servicen
med utökad rutt och två nya hållplatser.
Områdena runt Kupolen, Ikea, Norra Backa handelsplats och centrum ska fortsätta stärkas
genom att kunderna kan åka gratis buss däremellan. Från 1 december stannar bussen också
vid Kupolens Norra entré, vid McDonalds, och längst ner på Norra Backa handelsområde, vid
Rusta.
-

Vi vill visa att varje område är unikt på sitt sätt och att det inte är långt mellan dem,
säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande. Vi jobbar tillsammans för att stärka
handeln i Borlänge. Områdena kompletterar varandra och det vill vi underlätta för fler
att upptäcka.

Nya tider och nya hållplatser
Även i fortsättningen kommer det att vara gratis att åka med bussen och den går varje hel- och
halvtimme med avgång från Stationsgatan, Turistbyrån. Bussen rullar varje måndag till
torsdag mellan kl 14.00 och 18.00. Nytt från 1 december är att bussen på fredagar börjar gå
redan kl 12.00 och går fram till kl 18.00. På lördagar går den mellan kl 12.00 och 16.00, dock
inte på röda dagar.
Handelsbussen går från och med tisdag följande rutt: Borlänge centrum, Turistbyrån
Stationsgatan - Vasaparken/Resecentrum - Kupolen, norra entrén, vid Mc Donalds - Kupolen,
södra entrén - Norra Backa handelsplats, vid Rusta - Norra Backa handelsplats, vid Intersport
– Ikea - Vasaparken/Resecentrum - Borlänge centrum, Turistbyrån Stationsgatan.
Viktigt samarbete
-

Handelsbussen är ett viktigt samarbete i Borlänge för våra besökare och oss aktörer.
Vi vill ge våra besökare möjligheten att gratis ta sig runt på ett enkelt, miljövänligt och
kostnadseffektivt sätt till oss, säger Anna Timander, marknadschef på Kupolen.

Samarbetet, miljövänligheten och tillgängligheten är viktigt för de olika aktörerna.

-

Bussen är en elektrisk hybridbuss som bidrar till en hållbar utveckling. Du ska inte
behöva ta bilen för att ta dig mellan områdena, även om du har mycket att bära.
Parkera din bil, ta bussen och upplev mer av Borlänge. Ta sedan bussen tillbaka till

din bil. På så sätt minskar även utsläppen, säger Bosse Hårdén, centrumledare,
Borlänge Centrumförening.
Samarbete och delade kostnader
Bussen har rullat under två år och fortsätter över vintern fram till och med den 31 maj 2016
då en utvärdering kommer att ske inför en eventuell fortsättning. Kostnaden för dessa
månader beräknas till cirka 500 000 kronor som fördelas mellan de olika aktörerna. Antalet
resenärer har ökat under de två åren som handelsbussen har rullat. Idag reser i snitt 770
personer i veckan med bussen.
-

-

Våra utvärderingar visar att det är flest Borlängebor som åker med handelsbussen och
vår utmaning nu är att få fler av de turister och besökare som kommer till Borlänge att
åka med bussen¸ säger Johan Nestor, varuhuschef på Ikea Borlänge.
Jag är fortsatt entusiastisk över samarbetet kring denna service för kunderna.
Handelsområdena i Borlänge fyller olika funktioner och med bussen möjliggör vi för
fler att uppleva det.

Mer information
För mer information kontakta Ulrika Hagen, näringsutvecklare, Borlänge kommun tfn, 0243743 83.
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