
Köp Pendlarkortet på plats den 31/3 så får du en goodiebag  
samt är med i utlottningen av en pendlarcykel. 

Priser pendlarkort (30-dagar):  
Skolungdom 7-19 år 499 kr, Ungdom 20-25 år 749 kr, Vuxen 26-64 år 999 kr, Senior 65 år+ 749 kr. 

Kortet gäller på Norrtåg mellan Boden och Luleå, Länstrafikens bussar samt på LLT och Bodens lokaltrafik.

www.norrtag.se/pendeln

Kom och besök oss på  
BODEN järnvägsstation 
söndag 31/3 kl 10.30-15.30

- Invigning Pendeln kl 12.35 Kommunalråden klipper 

bandet och elever från Kulturskolan uppträder.  

Representanter från Boden lokaltrafik, Luleå  

lokaltrafik, Länstrafiken och Norrtåg finns på plats.

- Testa en pendlarcykel.

- Festis och bullar så långt lagret räcker.

- Kom och träffa Bodens kommun.

- Länstrafiken finns på plats och svarar på frågor.

- Nordpoolen och Försvarsmuseet är på plats med 

fina erbjudanden till alla barn upp till 15 år.

- Söndagslunch på Suzie Q kl 11-14.

- Anslutningsbuss från Boden C till V75-travet.

- Tävling med fina priser bl a en pendlarcykel.

Kom och besök oss på  
LULEÅ järnvägsstation 
söndag 31/3 kl 10.00-14.30

- Invigning Pendeln kl 13.35 Kommunalråden klipper 

bandet och elever från Kulturskolan uppträder.  

Representanter från Boden lokaltrafik, Luleå  

lokaltrafik, Länstrafiken och Norrtåg finns på plats.

- Korvgrillning utanför stationshuset.

- Kom och träffa Luleå kommun - testa olika cyklar.

- Säg hej och ställ frågor till stationsvärdarna . 

- Länstrafiken finns på plats och svarar på frågor.

- Festis och bullar så långt lagret räcker.

- Tävling med fina priser bl a en pendlarcykel.

- Gå 2 betala för 1 på Teknikens hus (15 min prome-

nad från Notvikens station). Gäller mot uppvisande 

av märke som fås vid stationen.

Tidtabell OBS gäller endast söndag 31 mars 2019

Boden C   11:10   13:00   15:25   17:40

Sunderbyns sjukhus   11:23   13:13   15:38   17:59

Notviken   11:30   13:21   15:46   18:07

Luleå C   11:41   13:26   15:51   18:12

Tidtabell OBS gäller endast söndag 31 mars 2019

Luleå C   10:10   12:00   14:05   16:10

Notviken   10:14   12:04   14:09   16:14

Sunderbyns sjukhus   10:25   12:12   14:17   16:22

Boden C   10:43   12:26   14:34   16:41

Testa pendeln - åk gratis mellan Boden och Luleå  #pendla25minuter

Välkommen till smygpremiären och invigningen  
av den nya tågpendeln mellan Boden och Luleå 

Söndag 31 mars 2019   

Vi bjuder  

på Festis  

och bullar 
 (så långt lagret räcker)

Tävla om  
fina priser 
 bl a  fina  
pendlar- 
cyklar!

Se karta sid 2 ➞



NOTVIKEN

Storheden

SUNDERBY SJUKHUS

LULEÅ C

BODEN C

Nu börjar äntligen pendeltåget mellan  
Boden och Luleå att köra. Totalt över  

60 dubbelturer med buss och tåg som angör 
Luleå, Notviken, Sunderby sjukhus och Boden.  

I anslutning till dessa finns cykelparkering,  
anslutningsbussar och bilparkering. 

www.norrtag.se
www.ltnbd.se
www.boden.se
www.llt.lulea.se
www.resrobot.se

Tidtabeller hittar du här


