
  
 

 

 
 
”Turen” att svara på våra frågor har nu kommit till 
Linda Ohlsson på Blekingetrafiken. Vi är mycket 
glada för detta samarbete som innebär att vi även i 
stor skala har med den viktiga miljöaspekten i 
evenemanget.  
 

 
Varför är ert deltagande i Blodomloppet viktigt?	
Kollektivtrafiken är många gånger bättre än vad man 
tror, men har man aldrig provat så kan man aldrig 
veta. Undersökningar visar att kollektivtrafikresenärer 
motionerar mer än de som kör bil. Vi vet att deltagarna 
i Blodomloppet investerar i sin hälsa och därför borde 
det vara en självklarhet att åka med kollektivtrafiken 
när det är möjligt.	Den 15 maj bjuder vi på fria resor till 
och från loppet när om man visar upp sin 
nummerlapp! 	
  
 
Hur kommer ni att rama in det här evenemanget?	
Vi är på plats när KA 2 delar ut nummerlappar inför 
loppet. Det gör att vi kan påminna om kollektivtrafiken 
och vårt erbjudande den 15 maj. Och självklart ses vi 
på plats på Västra Mark innan, under och efter loppet! 
 
 
Hur mycket jobbar Blekingetrafiken med olika CSR 
projekt?	
Vi jobbar dagligen för ett hållbart samhälle! Om vi 
reser tillsammans skapar det trevligare stadsmiljöer, 
en levande landsbygd och bättre miljö. Med hjälp av 
olika samarbeten med kommuner, organisationer och 
aktörer i samhället sprider vi kunskap om 
kollektivtrafiken och hur man reser och blir på så sätt 
en naturlig del av vardagen. Där vi har trafik så hjälper 
vi gärna till att stötta olika typer av projekt och event 
genom till exempel extrainsatta bussar. 
 
 
 
 
 

 
 
Hur länge har ni varit med?	
Det här är femte året i rad som vi samarbetar med 
Blodomloppet och KA 2 IF. För varje år så har antalet 
deltagare ökat och det har förstås många anledningar 
men vi hoppas och tror att de fria resorna med buss 
och tåg i Blekinge till och från motionsloppet har haft 
en positiv påverkan. 	
	
Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare?	
Vi tror på samarbeten där många hjälps åt att sprida 
information. Att få fler blodgivare är lite som att få fler 
resenärer i kollektivtrafiken. Att det är en god sak är vi 
alla överens om men utmaningen är att ta steget och 
ta sig tid att ändra ett beteende.	
 
Vad ser du mest fram emot inför den här typen av 
uppdrag?	
Det är ett värdefullt sätt för oss att träffa våra 
resenärer men även nya resenärer som kanske provar 
på kollektivtrafiken för första gången. Vi är glada och 
stolta över att vara en del av den här återkommande 
folkfesten i Karlskrona! 
 
Tusen tack för detta och för er medverkan i 
Blodomloppet Linda, den gör verkligen skillnad! 
 
 

 
 

Kom ihåg att man mot uppvisande av 
nummerlapp åker gratis till och från 

Blodomloppet den 15/5 med 
Blekingetrafiken! 


