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Värmlandstrafiks designtävling är avgjord

”Stora famnen” fångade både
juryn och de som röstade
Värmlandstrafiks designtävling Glada bussen är nu avgjord. Vinnaren kommer från
Grums och heter Olle Eriksson. Han får ett årskort för buss och tåg, värt 8 950
kronor och får även se sitt bidrag ”Stora famnen” på vägarna i Värmland under
oktober månad.
Tävlingen har utspelat sig på Värmlandstrafiks webbplats, 1 – 21 september, där
deltagarna har fått ladda upp sina bidrag. Besökarna på webbplatsen har sedan kunnat rösta
på sina favoriter. De fem bidrag som var högst rankade vid tävlingens slut gick till final, där
en jury utsåg vinnaren. Både de som röstade på bidragen och juryn tyckte att ”Stora
famnen” var det främsta bidraget.
Tävlingen blev en succé
- Att vi skulle få in närmare 200 bidrag trodde nog ingen, säger Lars Bull, vd för
Värmlandstrafik. Tävlingen har engagerat värmlänningar i alla åldrar och drygt 10 000
besök på sajten under kampanjperioden talar sitt tydliga språk.
Gratis buss
Bussen kommer gå i ordinarie linjetrafik under oktober. Det betyder att den kan dyka upp
varsomhelst i Värmland.
- Bussen är gratis att åka med, så passa på, avslutar Lars Bull.
Namnkunnig jury
Juryn som hade det sista ordet om vem som skulle segra i tävlingen bestod av personer
med lite olika bakgrund. Adam Friberg som grundade klädföretaget Cheap Monday,
Lennart ”Gräsmarkern” Persson, busschaufför på Swebus och Michael Aitman, art director
på reklambyrån Ord & Bild, som också har hjälpt till med tävlingen. Värmlandstrafik
representerades av Lars Bull och informatören Sofia Carlström.
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.

