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T-banan eller taxi?
Det kan vara kö i SLs biljettkassor på Stockholm Central. Ett smidigt sätt att lösa SL-biljett är
att använda deras app. I den väljer du om du vill betala biljetterna med ett bankkort eller med
Swish. Biljetten i appen börjar gälla på en gång, direkt när du har köpt den. Den gäller i 75 minuter från köptillfället. Enkelbiljett kostar 37 kr för vuxen och 25 kr för pensionärer, studenter
och ungdomar. 24 timmars biljett kostar 155 kr för vuxen. Långt billigare än taxi!
Läs mer www.sl.se Källa: www.sl.se Reservation för ändringar och feltryck.
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Varför så lång tid till Mora?
Restider på Dalabanan har i media jämförts med restider på Värmlandsbanan. Det
är samma avstånd Stockholm-Mora som Stockholm-Karlstad. Att resa StockholmMora tar knappt 4 timmar att jämföras med cirka 2,5 tim Stockholm-Karlstad.
Detta beror i huvudsak på att tågen på Dalabanan gör 13 stopp och på Värmlandsbanan enbart 5 stopp på resan till Stockholm. Dessutom gör tågen på Dalabanan ett
uppehåll i Borlänge på ca 10 min. Snitthastigheten Mora-Borlänge ligger på 80
km/tim. Underlaget till dessa siffror finns på www.dalabanan.se Foto: Vi Resenärer

Flyget till Sälen förlängs!
Flygbolaget BRA förlänger trafiken till Sälen från Stockholm, Malmö och Helsingborg/Ängelholm så att påskhelgen inkluderas. Förutom direktflyg från Stockholm,
Göteborg, Malmö, Helsingborg/Ängelholm och Växjö kan man flyga till Sälen med
byte i Bromma från Halmstad, Kristandstad, Kalmar, Ronneby, Trollhättan och
Visby. www.flygbra.se
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Nu har Falun expressbusstrafik igen!
Falun har under en längre tid inte haft några expressbussar. Men nu angör
Masexpressen Resecentrum i Falun med en tur på fredagar och en på söndagar. På
fredagar går bussen från Falun 12.10 och på söndagar 13.40. Från Stockholm är
avgångstiden på fredagar 17.20 och på söndagar 18.10. Biljetter kan inte köpas ombord. De köps på www.masexpressen.se Tel 0250-1355 66
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Bilfria evenemangsresor
Masexpressen arrangerar nu åter evenemangsresor. Bland
aktuella resmål finns Sy-och
Hantverksfestival i Stockholm,
15/2, Röros marknad, 18/2,
samt Båtmässan i Stockholm, 7/3
och 14/3.
Mer info och biljettköp på
www.masexpressen.se eller
telefon 0250-135 66.
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Dalabanan.se
På vår hemsida, www.dalabanan.se. finns lokala reseportaler för Falun, Rättvik, Mora,
Malung och Sälen. De innehåller information om buss, flyg
och tåg till respektive ort samt
tips på bra förbindelser. Det går
bra att länka till dessa portaler.
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Idégruppen Vi Resenärer
ger ut detta nyhetsbrev som en lokal version av Nyhetsbrevet Vi Resenärer. Information om oss finns på www.dalabanan.se
Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell Telefon 0735-20 72 75. E-postadress press@vireser.se
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