
 
Gratis direktbuss från Nynäshamn till Stockholm 
 
Uppdraget att köra bussen har Bussbolaget Public Transport Sweden (PTS AB) fått 
http://www.allabolag.se/5566110879 
Enligt pressmeddelande heter företagets vd Leif Svensson, som tycker det ska bli spännande, 
men enligt bolagsregistret finns det ingen annan ansvarig person än Hermansson, Inger 
Kerstin Maria 
Klicka in dig på registret så får du lite info – bolaget finns i Enebyberg och skall köra från 
Nynäshamn, vem har gjort upphandlingen eftersom SL är med och det är skattepengar? 
 
Cityterminalen i Stockholm firar sin nyinvigning i november med gratis lyxbuss till och 
från Nynäshamn för drygt 1 700 pendlande resenärer. Försöket som pågår den 3-7 
november är ett samarbete mellan Cityterminalen och Nynäshamns kommun. 
 
Cityterminalen har ledig kapacitet för den här typen av satsningar och terminalledningen 
hoppas på att det framöver kan bli fler och mer permanenta linjer till och från lämpliga 
destinationer. 
 
- Vi tror mycket på den här typen av trafik. Nynäshamn blir först ut i Mälardalen att testa en 
direktförbindelse med buss city till city direkt till Cityterminalen, som är den bästa 
bytespunkten i Stockholm. Vi hoppas på en fortsättning när försöket har utvärderats säger 
Claes Ericsson, vd för Cityterminalen. 
Hårt prövade resenärer får alternativ 
Nynäshamnsborna är hårt prövade när det gäller förbindelsen med Stockholm, som behöver 
utvecklas.  
 
- Vi måste prova olika alternativ för att få en pålitlig kollektivtrafik. Nynäshamn är en 
ekokommun som satsar på tillväxt därför är alla insatser som minskar utsläpp men främjar 
rörlighet mycket välkomna, säger Ilija Batljan (s), kommunstyrelsens ordförande i 
Nynäshamn. 
 
Därför tar Cityterminalen i Stockholm tillsammans med Nynäshamns kommun ett nytt grepp 
för att locka bilförare att bli kollektivresenärer. Resenärerna får under en arbetsvecka 
möjligheten att åka gratis med en extrautrustad lyxig ledbuss av märket Scania Omni-link. 
Passagerarna erbjuds fällbara säten, säkerhetsbälten, luftkonditionering i hela bussen och 
modern komfort där alla får sittplats och bjuds på dryck och morgontidning. Trådlöst Internet 
kan användas utan kostnad av alla passagerare på bussen. 
 
Toni kommentar: så fungera ett monopol = planhushållning! 
 
 
 


