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Lokala medier

Ta bussen till kulturen!
Nu utreds nytt biljettsystem för Gummifabriken
Köp en teaterbiljett på nätet och få samtidigt erbjudande om att köpa
bussresa till och från föreställningen.
Det kan bli verklighet när ett nytt biljettsystem för Gummifabriken nu
utreds, med det tydliga uppdraget att göra det enklare att resa kollektivt till
kulturen.
Därigenom kan de fyra GGVV-kommunerna byggas samman till en
sammanhållen kulturregion och få fler att ta bussen eller tåget till kulturen inom regionen men också till och från Jönköping. Samtidigt ska
Gummifabriken få ett modernt biljettsystem som ska kunna användas för
biljettförsäljning för arrangemang både i Gummifabriken och på andra håll
i Värnamo eller regionen.
-

Utredningen ska ge svar på vilket biljettsystem som bäst kan
motsvara de behov som finns hos föreningar och andra aktörer som
ska ha olika arrangemang i eller utanför Gummifabriken, säger
Tobias Hörnqvist, verksamhetschef på Gummifabriken.

Kopplingen till tåg- och busstrafiken välkomnas av Länstrafiken, inte minst
med tanke på att det är premiär för nysatsningen på tätortstrafik i Värnamo
i augusti 2017 - månaden innan andra etappen av Gummifabriken invigs.
-

Det är mycket positivt att vi kan använda varandras kanaler och
system för att sprida information till ömsesidig nytta, säger Erik
Andersson, trafikutvecklare på Länstrafiken.

Och från kulturens sida ser man också fördelar i att koppla samman
kulturen med kollektivtrafiken.
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-

Det här är bra för miljön, folkhälsan, tillgängligheten och kulturen.
Kulturpubliken gynnas som får tillgång till ett större och bredare
utbud, samtidigt som kulturarrangörerna kan bredda sitt
publikunderlag, säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun.

Utredare är Christina Björklund, tidigare vd för Hallpressen. Utredningen
finansieras med 50 000 kronor vardera från Värnamo kommun och Region
Jönköpings län samt 5 000 kronor vardera från Vaggeryds, Gnosjö och
Gislaveds kommuner. Utredningen ska vara klar 31 oktober.
Mer information:
Tobias Hörnqvist, verksamhetschef Gummifabriken
tobias.t.hornquist@varnamo.se 0370-37 80 39.
Lars Alkner, kulturchef lars.k.alkner@varnamo.se 0370-37 76 04.
Christina Björklund, utredare christina@kontakta.com 070-149 00 98.

