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Tåg som inramning förekommer väldigt ofta i kulturen  

– i allt från actionfilmer till detektivhistorier och 

 relationsromaner. Vad är grejen med just tåg? 

– Det är nog först och främst det klassiska  scenariot 

med det slutna rummet. Du befinner dig på en plats 

du inte kan ta dig ifrån, tillsammans med helt okända 

människor. Vad som helst kan egentligen hända. 

– Som författare till böcker eller filmmanus har man 

rummet att förhålla sig till men inget annat. I övrigt är 

man helt fri med många roliga verktyg i lådan. Man behö-

ver heller inte förklara så mycket eftersom tåg är en miljö 

väldigt många känner igen sig i. 

Men varför är tåget så ofta skådeplats för någon form av 

brott i litteratur och film? 

– Det är ju väldigt spännande att du inte kan fly. Du 

har heller inte koll på vem som gått ombord eller vem 

som är din granne – den som sitter intill dig kan vara vem 

som helst. Det är lätt att bygga upp en hotfull stämning, 

oavsett om tåget rusar fram i natten eller om det står 

still utan att man vet varför. 

Men tåg är väl också en spännande miljö på andra sätt? 

– Självklart! Tågresan kan vara ett avsked men kan 

också innebära ett romantiskt eller spännande möte 

med en främling. Den är perfekt för att projicera sin egna 

drömmar och fantisera om andra människor. 

Tycker du själv om att åka tåg? 

– Absolut! Vi som är anställda på Sveriges Radio ska 

dessutom välja tåg som färdmedel i första hand. Jag 

åker ofta tåg i Stockholmsregionen för att göra  intervjuer 

eller research. Det är tacksamt att kunna  arbeta på 

 tåget, men faktiskt också att få tänka i fred. Det är 

 också en del av mitt jobb. 

Och på fritiden? 

– Min kollega Louise Epstein och jag har en hobby 

tillsammans som vi kallar ”På banan”. Då reser vi en 

 bestämd rutt med tåg, buss eller spårvagn här någon-

stans i Stockholmsområdet. Tanken är att vi ska upp-

täcka nya platser och filosofera om vad vi ser och vad 

som händer under resan. 

– Det skulle vara kul att få göra radio eller podd av  

det så småningom. 

...Anna Tullberg 
Producent, reporter och kritiker på  
kulturradion i P1, Sveriges Radio.   

Movingo är en periodbiljett för  
obegränsat resande i Mälardalen 
Biljetten gäller för SJs regionala tågresor med  Movingo-giltighet, på  Trosabussen, Tåg i 

 Bergslagen inom Västmanlands-,  Örebro- och Östergötlands län, och i all lokaltrafik som 

bedrivs av SL, Sörmlands trafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.  

Movingo gäller för  obegränsat  resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. 

Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan regionerna i Stockholm, 

Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

HALLÅ DÄR...HALLÅ DÄR...

Text: Karin Andrén | Foto: Rita Nygren 

Anna Tullberg, uppvuxen i Kungsbacka, utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg och därefter vid Dramatiska Institutet i Stockholm. 
Hon bor sedan 25 år i Stockholm med man och barn och arbetar på kulturradion i P1 på Sveriges Radio. 
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4 TÅG I KULTUREN

Text: Kerstin Torsede | Bild; Arzao via Pixabay

Tåg i populärkulturen
Tåg har alltid varit en populär inramning för olika kulturyttringar.  

Vi hittar tåg i böckernas värld, på filmduken och inom musiken. Inför 
 vinterns soffmys har redaktionen samlat förslag på såväl filmer som 

 böcker med den gemensamma nämnaren tåg. Några är gamla klassiker, 
andra kanske mer okända. Ta en kik och bli inspirerad!  

FILM OMBORD

FRÄMLINGAR PÅ TÅG (1951) Psykologisk thrillerfilm och 

klassiker i regi av Alfred Hitchcock. Som vanligt skymtar 

han själv förbi i en kort scen en bit in i filmen. 

SLÄNG MORSAN AV TÅGET (1987) Komedi med bland 

annat Danny DeVito och Billy Crystal i huvudrollen. Filmen 

är inspirerad av Hitchcockthrillern ”Främlingar på tåg”. 

SLIDING DOORS (1998) Romantiskt drama med Gwyneth 

Paltrow i huvudrollen som Helen Quilley. Filmens intrig 

beskriver två möjliga händelseförlopp beroende på om 

Helen hinner med eller missar sitt tåg.  

SKENBART (2003) Svensk thrillerkomedi i regi av Peter 

Dalle. Filmen utspelar sig strax före jul 1945 och är 

 inspelad i svartvitt för att efterlikna 1940-talets filmer. 

POLAREXPRESSEN (2004) En animerad fantasyfilm som 

utspelar sig på julaftonskvällen då en liten pojke erbjuds en 

resa till Nordpolen för ett besök hos självaste jultomten. 

DARJEELING LIMITED (2007) Dramakomedi om tre bröder 

som inte pratat med varandra under lång tid och gör en tåg-

resa i Indien för att försöka hitta tillbaka och bli bröder igen. 

MORDET PÅ ORIENTEXPRESSEN (2017)  Agatha Christies 

deckare från 1934 har filmatiserats flera gånger, senast 

2017 med bland andra Johnny Depp, Penelope Cruz och 

Judi Dench bland huvudkaraktärerna.

TÅG I LITTERATUREN

DEN STORA JÄRNVÄGSBASAREN (1975)  

En reseskildring där författaren Paul Theroux  

reser med tåg från London via Istanbul till Asien.  

KVINNOR PÅ ETT TÅG (2001) En mångstämmig bild av  

dagens Indien skildrat ur ett kvinnligt perspektiv ombord  

på tåget i en kupé enbart för kvinnor av Anita Nairs.  

KUPÉ 6 (2011) Öst möter väst ombord på en tågresa 

genom 1980-talets Sovjetunionen av den finländska 

 författaren Rosa Liksom. 

SJ SNABBTÅG 530 (2014) Deckare av Hans Lundin. 

 Märkliga händelser ombord på snabbtåget från Malmö  

som får sin upplösning först på perrongen vid spår 19  

i Stockholm. 

MANNEN SOM LÄSTE HÖGT PÅ 06.27-TÅGET (2015) Av  

den franska författaren Jean-Paul Didierlaurent. En bok  

där huvudpersonens ljuspunkt är morgonens tågresa då 

han läser högt för sina medresenärer.   

KVINNAN PÅ TÅGET (2016) Spännande thriller av 

 Paula Hawkins om en kvinna som en dag får se något 

 chockerande utanför sitt tågfönster.  

Resan hem – Olle Adolphson 

Stop the train – Peter Tosh 

Runaway train - Soul Asalym 

Midnight Train to Georgia – Gladys Knight 

Peace Train – Cat Stevens 

Tåg – Jakob Hellman 

Där är en bom – Anita och Televinken 

Nightrain – Guns N´Roses 

SOUNDTRACK TILL TÅGRESAN
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Åk på konstrunda i kollektivtrafiken 

Varför inte följa med på en konstvisning i 
 vinter tillsammans med SL:s kunniga guider? 

Visningarna ges på både svenska och 
engelska och pågår ungefär en och en halv 
timme. Du får veta mer om både konsten och 
konstnärerna bakom verken.  

Konstvisning på egen hand  

Om du vill titta på konsten på egen hand finns 
konstappen SL ArtGuide. Det är en audioguide 
som finns på svenska och engelska, och som låter 
dig upptäcka konsten på 21 utvalda tunnelbane
stationer på egen hand. Guiden är inläst av 
 skådespelaren Alexander Karim och är gratis att 
ladda ner i Appstore eller Google Play.  Appen 
fungerar när man reser i tunnelbanenätet och 
startar automatiskt när man närmar sig ett verk.  

Familjevisningar under loven 

Under några av skolloven erbjuds även famil
jevisningar. Då finns möjlighet för både stora 
och små att upptäcka  miljöerna i tunnel
banan på ett helt nytt sätt.  Visningarna pågår 
 maximalt en timme och ges endast på svenska.  
De passar bäst för barn från fem år, men alla är 
självklart välkomna.  

Ingen kostnad och ingen föranmälan 

Visningarna är kostnadsfria – det enda 
som  behövs är en giltig SLbiljett. Ingen 
 föranmälan krävs.  Fullständigt program med 
höstens och  vårens konstvisningar  –  datum, 
tider och mötesplatser hittar du på konst.sl.se.  

Text: Kerstin Torsede  | Foto: Markus Hallberg och Hans Ekestang (Odenplan)

Stockholm Odenplan. Verk av: David Svensson

Stockholm City. Verk av: Karin Lindh

Solna centrum. Verk av: Karl-Olov Björk och Anders Öberg

Kungsträdgården. Verk av Ulrik Samuelson

Hornstull. Verk av: Eva Ziggy 
Berglund 

T-Centralen. Verk av: Per Olof Ultvedt

Att åka kollektivt i Stockholm är faktiskt mer än själva resan.  
Det är också en färd  genom fantastisk konst och unik arkitektur,  
i det som brukar  kallas världens längsta  konstutställning. 
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Kultur-luffa
i Mälardalen
Det händer massor av saker i Mälardalen året 
om. Varför inte passa på att göra en riktig  
”kultur-luff” nu i vinter? 

Besök muséer, marknader eller  konserter och 
njut av enkelheten att ta tåget eller bussen. 
Här tipsar vi om några av alla de aktiviteter 
som finns runtom i länen men det finns många, 
många fler. 

Enklast hittar du  fulla 
aktivitets program 
på respektive stads 
 evenemangsguider.

Örebro län
ÖREBRO – UTSTÄLLNING: BARNET I TORNET

Örebro läns museum presenterar Barnet i tornet av 

Jan Håfström. 24 nov 2018 – tillsvidare på Örebro 

slott. Under några viktiga år i sin  barndom, bodde Jan 

Håfström i Örebro. Här tog barnet Jan intryck från 

bibelns  berättelser i söndagsskolan, serierna i mamma 

Helgas  veckotidningar och pappa Eriks dramatiska 

äventyrsböcker. 

Mer info på: www.olm.se

WADKÖPING – JULMARKNAD I WADKÖPING

Adventsöndagar fram till jul är det julmarknad i 

Wadköping. Kom och känn julstämningen, smaka den 

goda julmaten, hitta de unika julklapparna och träffa 

Tomten. Marknaden är öppen kl. 11–16. 

Ta regionaltåg till Örebro C, därifrån 

gångavstånd eller lokalbuss. 

Mer info på: www.orebro.se/wadkoping

TÅG I KULTUREN

FAGERSTA C

STÄLLDALEN

ÖREBRO

HALLSBERG

KATRINEHOLM

NORRKÖPING

LINKÖPING

 
Östergötland 
NORRKÖPING – NORRKÖPINGS FILMFESTIVAL

28 nov–1 dec. Norrköping Filmfestival visar ett 

brett spektrum av nya filmer i olika genres, såväl 

lokalproducerade som stora internationella filmer. 

Programmet lyfter fram till stor del svenskproducerad 

film, särskilt inom dokumentär, drama och kortfilm, 

samt ny långfilm från hela världen som premiär visas i 

samarbete med svenska filmdistributörer. 

LINKÖPING – VINTERLJUS LINKÖPING 

13–26 dec 2019. Platsen för årets Vinterljus slinga är 

de gamla delarna av staden kring Domkyrkan, slottet 

och Stora torget. Årets tema är rörelse. 

Gångavstånd från Linköping C, ca 11 min.

VADSTENA – VADSTENA SLOTT

Gammeljulweekend 29 nov–1 dec. Slottet pyntas och 

fylls med julstämning, hantverk och upp levelser.  

Tomten gör ett efterlängtat besök för barnen.  

Välkommen hem till Gustav Vasas slott för en jul man sällan får uppleva.  

Ta Östgötapendeln från Norrköping mot Skänninge och ta därefter  

 Östgötatrafikens bussar till Vadstena brandstation.

Västmanland 
VÄSTERÅS – MUSIKHJÄLPEN 

Den 9–15 december är det dags för den tolfte 

upplagan av Musikhjälpen. Årets värdstad blir 

Västerås och den sex dygn långa direktsänd-

ningen görs från en glasbur på Stora torget. 

Ta regionaltåg till Västerås C, därifrån är det 

gångavstånd. 

Läs mer på: sverigesradio.se/musikhjalpen

VÄSTERÅS – VALLBY FRILUFTSMUSEUM  

Gammaldags julmarknad 30 nov–1 dec 

Stadsbuss nummer 4 mot Brottberga stannar vid hållplatserna 

Pettersbergs Centrum, Vallbyleden samt Brandstation. 

Därifrån är det gångavstånd till museet.  

Läs mer på: vallbyfriluftsmuseum.se

KÖPING – BIL- OCH TEKNIKHISTORISKA SAMLINGARNA

Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping är en levande samling, 

som ständigt förändras. De permanenta samlingarna  kompletteras 

med inlånade privata fordon och fordon som lånats från andra 

 museer. Samlingarna visar amerikanska och europeiska bilar, 

 racerbåtar, motorcyklar och mopeder från 1950–60 tal. 

Från järnvägsstationen i Köping är det gångavstånd. 

Läs mer på: www.biloteknik.se/ 
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Upplev lite mer! 
Med Movingo  
Alla sträckor 
når du hela  

Mälardalen för  
3 200 kr/mån



Stockholms län
STOCKHOLM – SPÖKVANDRING

Följ med på spökvandringar i Gamla stan 

eller på Södermalm – om du vågar! Legender, 

mord, brott och spöken – riktigt ruskiga  

turer utlovas. Turerna finns på svenska 

och engelska. 

Närmasta t-banestation Gamla stan. 

Läs mer på: www.stockholmghostwalk.com

SIGTUNA – SIGTUNA JULMARKNAD 

Varje söndag i advent fylls Sigtunas gator med 

besökare, torghandlare och julstämning. En 

julmarknad i den historiska staden Sigtuna 

kan inte bli annat än mysig och traditionell. Du 

 kastas rätt in i ett julkort ritat av Elsa Beskow. 

Ta regional- eller pendeltåg till Märsta.  

Därifrån 18 minuter 

med lokalbuss.  

Läs mer på:  

destinationsigtuna.se/ 

attraktion/sigtuna- 

julmarknad/

TÅG I KULTUREN

STOCKHOLM

ENKÖPING

ARLANDA

UPPSALA

SALA

VÄSTERÅS

ESKILSTUNA

SÖDERTÄLJE

NYKÖPING

TROSA

 
Östergötland 
NORRKÖPING – NORRKÖPINGS FILMFESTIVAL

28 nov–1 dec. Norrköping Filmfestival visar ett 

brett spektrum av nya filmer i olika genres, såväl 

lokalproducerade som stora internationella filmer. 

Programmet lyfter fram till stor del svenskproducerad 

film, särskilt inom dokumentär, drama och kortfilm, 

samt ny långfilm från hela världen som premiär visas i 

samarbete med svenska filmdistributörer. 

LINKÖPING – VINTERLJUS LINKÖPING 

13–26 dec 2019. Platsen för årets Vinterljus slinga är 

de gamla delarna av staden kring Domkyrkan, slottet 

och Stora torget. Årets tema är rörelse. 

Gångavstånd från Linköping C, ca 11 min.

VADSTENA – VADSTENA SLOTT

Gammeljulweekend 29 nov–1 dec. Slottet pyntas och 

fylls med julstämning, hantverk och upp levelser.  

Tomten gör ett efterlängtat besök för barnen.  

Välkommen hem till Gustav Vasas slott för en jul man sällan får uppleva.  

Ta Östgötapendeln från Norrköping mot Skänninge och ta därefter  

 Östgötatrafikens bussar till Vadstena brandstation.

Sörmland 
GNESTA – ART LAB GNESTA

Allt för dig som är intresserad av 

 experimentell konst. Här finns installationer, 

filmer och  offentliga utsmyckningar.   

Gångavstånd från Gnesta station, ca 400 m. 

Mer info på: www.artlabgnesta.se

ESKILSTUNA – "SE ESKILSTUNA"

Utställning som samlat 400 år av Eskilstunas 

historia genom fyra olika teman: Arbete, fritid, 

brott och hälsa. Utställningen pågår året ut på 

 Eskilstuna stadsmuseum.  

Mer info på: www.eskilstuna.se/ 

evenemangsguiden

ESKILSTUNA – FOLK OCH KULTUR

5-8 feb. Stor  kulturfestival 

med mängder av  aktiviteter, 

 utställningar, workshops och 

seminarier.  

Mer info på: folkochkultur.se

Ta regionaltåget till Eskilstuna, 

därifrån 10 minuters promenad.
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BÅLSTA – ÅBERGS MUSEUM 

Åbergs museum är alltid värt ett besök och de har fina  

utställningar samt Lasse Åberg själv som ofta är på museet.  

Ta regional- eller pendeltåg till Bålsta, därefter 20 minuters 

 promenad eller lokalbuss.  

Läs mer på: www.abergsmuseum.se

GIMO – KNUTMASSO KARNEVALEN

Varje år på tjugondag Knut, firas Knutmasso i Gimo, en tradition 

med ursprung från 1600-talet. Hela Bruksgatan förvandlas då till 

en paradgata på kvällen och där besökarna får uppleva allt från 

stora fantastiska maskbyggen föreställande  politiker, disney-

figurer och idrottstjärnor till mindre maskeradgäng.  

Från Uppsala C går lokalbuss 775 och 811 till Östhammar busstation. 

Läs mer på: www.roslagen.se/119976/Knutmasso-i-Gimo-2020/ 

UPPSALA – GAMLA UPPSALA MUSEUM

Gamla Uppsala museum har Virtual Reality som man kan testa på för att 

uppleva hur det var i Gamla Uppsala under forntiden.   

Ta regional- eller pendeltåg till Uppsala. Fortsätt 15 minuter med lokalbuss. 

Läs mer på: www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/ 

upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/

Uppland
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio 2018
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Nya plattformar  
 
 
Nu byggs nya plattformar på stationerna i Ransta och Kvicksund. 
Bakgrunden till de nya plattformarna var Mälartågs entré – och ett 
ökat antal resenärer längs sträckan. 

– Dagpendlare har ökat de senaste åren och vi ser en  fortsatt 
ökning i framtiden. Mälardalstrafiks nya Mälartåg innebär nya 
längre tåg och ett ökat antal passagerare gör att plattformen behöver 
 anpassas. Plattformarna förlängs 55 meter för att anpassas efter 110 
meter långa tåg så att alla ombord ska kunna gå av på plattformen 
direkt från tåget, säger Isa Brisby, beställare på Trafikverket. 

I samband med förlängningen fräschas plattformarna också 
upp för en trevlig resandemiljö. Förutom att de blir tillgänglighets
anpassade blir det ny belysning, asfalt och staket.  

De nya plattformarna ska vara färdigbyggda i månadsskiftet 
november/december.   

Enklare hålla koll på 
pendlaravgångarna 
För dig som har SJs app har det blivit enklare att hålla 

koll på de SJ -tåg du pendlar med inom Mälardalen.  

I samband med att du köper Movingo eller 

din SJ Månadsbiljett kan du snabbt och 

enkelt skapa dina egna bevakningar under 

pendlarinställningar i  SJ -appen, för att 

sedan via resvyn få trafikinformation 

om dina avgångar. Med andra ord, lätt 

som en plätt att se om dina tåg avgår 

som de ska.  

 välkomnar resenärer i Ransta och Kvicksund

Plattformen i Kvicksund renoveras. 
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Trafikverket är den myndighet som fastställer tågplanen, vilket sker 
den 18 november för den nya tågtidtabellen som gäller från  
15 december och ett år framåt.

Nya Mälartåg, som körs av SJ, kommer att trafikera nedan
stående fyra Mälartågslinjer. De fasas successivt in linje för linje, i den 
ordning som anges nedan. Preliminärt kommer 33 Mälartåg att vara 
i trafik till våren 2021.

Senhösten-vintern 2019-2020 – Svealandsbanan 

Örebro-Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala)

Vintern 2019–2020 – Sörmlandspilen 

Hallsberg-Katrineholm-Stockholm 

Sommaren-hösten 2020 – Nyköpingsbanan 

Norrköping-Nyköping-Stockholm 

Hösten-vinter 2020–2021  

Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala  

Ny tidtabell gäller från 15 december 2019
Kom ihåg!

Kollektivtrafiken byter tidtabell som vanligt i december och den nya börjar gälla 
 söndagen den 15 december. Kom ihåg att göra en sökning på de nya avgångstiderna 
för att få information om de förändringar och justeringar som tidtabellen innehåller.

Text: Katarina Myrberg

På linjen ÖrebroEskilstunaStockholm kommer regionaltågs
trafiken utökas efterhand när nya Mälartåg sätts i trafik. Detta  
innebär fler tågavgångar som utökar halvtimmestrafiken i  
rusningstid  vardagar, samt två expressavgångar som kortar restiderna.

Mälartåg innebär även kortare restider på vissa delsträckor vilket 
innebär att avgångs och ankomsttider justerats med någon eller 
några minuter. Vissa enstaka befintliga avgångar flyttar till andra 
avgångstider till följd av Mälartåg och utökad trafik.

I samband med den nya tidtabellen utökar SJ regionaltågstrafiken 
mellan Västerås och Stockholm med tre nya avgångar.

Du hittar information om nyheterna i tidtabellen  

och nya avgångstider på SJ.se, SJs app och 

kan läsa mer om Mälartåg och trafikstarten  

på malartag.se.i
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VEM KAN JAG  
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingo- 
resenär se vem du ska vända 
dig till i olika ärenden. 

SJ KUNDSERVICE  
Om du vill göra ett återköp eller har  problem 
med en biljett som är köpt via SJs automater, 
sj.se eller SJs app så vänder du dig till SJ 

Kundservice. 

SJ Kundservice  
0771 – 75 75 75 

MOVINGO KUNDSERVICE 
Svarar på alla frågor om hur Movingo fungerar, exempelvis:

• Priser för olika Movingo- biljetter och  
vilken trafik som ingår i  respektive biljett

• Villkor för Student- och ungdomsrabatt

• Var och hur Movingo kan köpas

• Frågor om Movingo-appen och Min sida på movingo.se

• Återköp och reklamationer för dig som köpt din 

biljett via Movingo-appen eller movingo.se

Kontakta Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

ÖVRIGA ÄRENDEN 
För ärenden som rör en specifik resa så vänder  
du dig till  respektive  trafikföretags kundservice.

• Information om tidtabeller  
och eventuella trafikstörningar 

• Information och begäran om   
ersättning vid försening

• Sökning av kvarglömda saker.

• Priser och övrig information om  trafikföretagets 
egna biljetter (ej Movingo), exempelvis  enkelbiljetter

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens  
kundservice via respektive hemsida.

KUNDSERVICE10

Skolelever i Nyköping  
DESIGNAR SIN EGEN BUSS 
Hur skulle bussen skulle se ut om du själv fick bestämma? 

Den frågan har skolelever i Nyköping fått jobba med i en 

 bussdesigntävling där det vinnande bidraget nu har satts i trafik. 

I vanlig ordning arrangerade Nyköpings kommun, Region Sörm
land och trafikföretaget Nobina sin bussdesigntävling där elever i 
årskurs 46 får tävla om att designa en helt egen buss.  Tävlingen 
hölls första gången 2015. Temat skiftar från år till år, men har 
ofta koppling till framtiden och att resa tillsammans. Temat för 
årets  tävling var "Elektriskt, frihet och online". Bland annat mot 
bakgrund av att Nyköping från och med augusti uteslutande har 
 elbussar i sin stadstrafik i och med att det nya trafikavtalet med 
 Nobina som operatör då trädde i kraft.  

Många fina bidrag kom in till tävlingen, men allra bäst lyckades klass 5 b på 
Långbergsskolan som tog fram det vinnande bidraget. Deras rosa buss med 
budskapet "Vi elskar Nyköping" rullar på stadens gator. 

Tips!  
TA EN TUR I SKÄRGÅRDEN 
Har du SL-trafiken på din Movingobiljett? Då har du också möjlighet 

att resa med båt i Stockholms skärgård under lågsäsong.  

SLbiljetten gäller på alla 
Waxholmsbolagets båtar 
under perioden 16 september 
2019 – 7 maj 2020. 

Erbjudandet gäller 
Movingo med SLtillägg med 
giltihet minst 30 dagar. 

Välkommen ombord!
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Movingokrysset

Sudoku
1 8 2

2 3 5 6 7

8 5 6 1 3

7 8 1 9 3

7 4

9 3 2 6 5

5 9 8 7 4

3 4 8 7

2

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr Aug 2019

3

1 4 6

2 9 5

9 1 6 2

7 3

2 8 3

7 4 9

2

2 6 7

1 7 6 8 3 4 5 9 2

4 2 3 1 5 9 6 8 7

8 5 9 2 7 6 1 4 3

7 8 4 5 2 1 9 3 6

5 6 1 7 9 3 4 2 8

9 3 2 4 6 8 7 1 5

6 1 5 9 8 2 3 7 4

3 4 8 6 1 7 2 5 9

2 9 7 3 4 5 8 6 1

2 9 3 5 8 4 7 1 6

5 1 4 9 7 6 3 2 8

8 7 6 1 3 2 9 4 5

9 3 1 6 5 8 2 7 4

4 8 2 7 1 3 5 6 9

7 6 5 4 2 9 1 8 3

6 2 7 3 4 5 8 9 1

1 5 9 8 6 7 4 3 2

3 4 8 2 9 1 6 5 7

1 8 2

2 3 5 6 7

8 5 6 1 3

7 8 1 9 3

7 4

9 3 2 6 5

5 9 8 7 4

3 4 8 7

2

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr Aug 2019

3

1 4 6

2 9 5

9 1 6 2

7 3

2 8 3

7 4 9

2

2 6 7

1 7 6 8 3 4 5 9 2

4 2 3 1 5 9 6 8 7

8 5 9 2 7 6 1 4 3

7 8 4 5 2 1 9 3 6

5 6 1 7 9 3 4 2 8

9 3 2 4 6 8 7 1 5

6 1 5 9 8 2 3 7 4

3 4 8 6 1 7 2 5 9

2 9 7 3 4 5 8 6 1

2 9 3 5 8 4 7 1 6

5 1 4 9 7 6 3 2 8

8 7 6 1 3 2 9 4 5

9 3 1 6 5 8 2 7 4

4 8 2 7 1 3 5 6 9

7 6 5 4 2 9 1 8 3

6 2 7 3 4 5 8 9 1

1 5 9 8 6 7 4 3 2

3 4 8 2 9 1 6 5 7

Lös ett sudoku genom att placera 
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att 
varje siffra bara finns en gång per 
rad, en gång per kolumn och dess-
utom bara en gång per större ruta.

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Lätt Svår

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning



Pendling – för ett
hållbart Mälardalen
Buss, tåg och tunnelbana ingår 
Läs mer på movingo.se

*

* Ungdomar under 20 år och studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning med minst 75% studietakt får Movingo studentrabatt.  

     Giltiga studentlegitimationer (Mecenat eller studentkort med SL-symbol) ska kunna styrkas med ID-handling (pass, körkort eller ID-kort).


