Reis gratis med buss og trikk søndag 10. oktober!
Søndag 10. oktober er det gratis å reise med buss og trikk innenfor billettsone A
som en del av gjenåpningsfesten i byen. Du trenger ingen billett, det er bare å
gå rett om bord.

Butikkene i Midtbyen holder søndagsåpent fra 12-16 og Åge Aleksandersen skal spille
konsert på torget klokken 18:30.
– Det er med stor fornøyelse vi ønsker alle velkommen om bord på bussen igjen etter
tiden vi har vært gjennom med ulike restriksjoner, og vi er svært glade for at Sparebank
1 spanderer billetter søndag 10. og 31. oktober. Det er trygt å gå på arrangementer og
det er trygt å reise kollektivt. Vi håper derfor at så mange som mulig tar turen for å delta
på endelig folkeliv og leven, sier direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe
Opsal.

AtB setter inn ekstra kapasitet
AtB øker kapasiteten på søndagsrutene 10. oktober. Det betyr både flere avganger og
flere busser på veiene enn på en vanlig søndag.
– Kollektivnettverket har mange gode alternativer for den som ønsker å reise til Midtbyen
eller andre deler av byen, sier Opsal.
Reise- og sanntidsinformasjon finner man enklest i appen AtB eller på atb.no

Gjelder for hele billettsone A
Mandag 4. oktober ble billettsone A utvidet til å gjelde hele Melhus og Stjørdal i tillegg til
Trondheim og Malvik. Ordningen med gratis buss denne søndagen gjelder for reiser
innenfor hele sonen.
– Man trenger ikke kjøpe billett, det er gratis å reise både i og fra Stjørdal, Malvik,
Trondheim og Melhus.
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