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Värmlandstrafiks skrivtävling är avgjord

”Allsångsbussen” segrade
Värmlandstrafiks skrivtävling Fånga din resa är nu avgjord. Vinnaren kommer från
Molkom och heter Anna Eskilsson. Hennes bidrag ”Allsångsbussen” vann
tävlingen och ger Anna ett årskort för buss och tåg, värt 9 100 kronor. Hon får även
se sitt bidrag i en antologi som Värmlandstrafik ska ge ut.
Tävlingen har utspelat sig på Värmlandstrafiks webbplats, 26 april till 16 maj. Deltagarna
har fått skicka in bidragen via post, sms eller på webbplatsen. Besökarna har sedan kunnat
rösta på sina favoriter på tävlingssajten. De tio bidrag som var högst rankade vid tävlingens
slut gick till final, där en jury utsåg vinnaren.
Välbesökt tävling
Med nästan 100 bidrag, 3000 besökare och 2500 röster har tävlingen engagerat.
- Extra kul är att vår Facebook-sida har genererat nästan 10 procent av besöken till
tävlingen, säger David Johansson, webbredaktör på Värmlandstrafik.
Antologi
Värmlandstrafik ska nu samla ett urval av bidragen och sammanställa dem i en antologi. Ett
häfte som sedan kommer finnas ute på bussar och tåg i länet.
Juryn
Juryn som hade det sista ordet om vem som skulle segra i tävlingen bestod av personer
med lite olika bakgrund. Hanna Hellqvist, krönikör, radioprogramledare och författare,
Britt-Marie Wallin, tågvärd på Tågkompaniet och Karin Hovdebo, copywriter på
reklambyrån Ord & Bild. Värmlandstrafik representerades av vd Lars Bull och
informationschefen Sven-Ove Svensson.
Det vinnande bidraget Allsångsbussen
”Bussen var "knökfull" när jag klev på vid gymnasiet för den dryga 2 mil långa resan hem med
Värmlandstrafik. Fick ståplats i trappen vid framdörren. Solen låg på och temperaturen i bussen lämpade
sig mer för tropiska växter än för människor.
Irritationen borde ha legat nära ytan med alla trötta gymnasielever och stressade arbetspendlare som trängts
ihop på en för liten yta, men istället var stämningen på bussen glad och uppsluppen.
Hur kunde det komma sig? Svaret lät inte vänta på sig. "De nya passagerarna hälsas välkomna ombord.
Detta är en allsångstur och för att påminna oss om att kyligare tider väntar sjunger vi nu Sommaren är
kort", skanderade chauffören entusiastiskt i högtalarsystemet. De flesta passagerarna hörsammade
uppmaningen och sjöng med.

Sällan har väl en bussresa känts så kort som denna trots värme och trängsel. Det var med saknad och ett
brett leende jag klev av bussen vid min hållplats. Kom ihåg: det behövs inte så mycket för att höja
stämningen. Glädje är smittsamt, låt oss starta en epidemi, varför inte redan på nästa bussresa.”
Övriga pristagare
Vinnare av ett månadskort, värde 910 kronor är:
Camilla Eriksson, Karlstad
Maja-Lena Höglund, Norrköping
Lennart Johansson, Forshaga
Pernilla Hermansson, Grums
Vinnare av ett presentkort, värde 500 kronor är:
Amanda Tallberg, Filipstad
Mariette Evörby, Lysvik
Omar Waqqas, Karlstad
Ejub Bicic, Säffle
Barbro Coldenberg, Älandsbro

Vill du som journalist veta mer? Ring tävlingsansvarige David Johansson på tel 070 – 341
02 45.
Värmlandstrafik ägs av kommunerna och landstinget i länet. Ordförande i styrelsen är riksdagsman
Tommy Ternemar (s), Kristinehamn och vice ordförande är före detta kommunalrådet Halvar
Pettersson (c) i Säffle. Mer information om vår verksamhet finner du på www.varmlandstrafik.se
Vill du fråga oss om buss- och tågtider i länet? Ring oss på Resetjänsten i Munkfors
på 0771 - 32 32 00.

