
1

Reseguiden
Regler och priser för resor med 
buss och tåg i Kronobergs län.

Gäller från 31 augusti 2020

Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.
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Vi reserverar oss för eventuella fel, avgifts- och regeländringar under året.

Kundcenter 0771-76 70 76  
lanstrafikenkron.se

Vi hjälper dig gärna
På vårt Kundcenter får du personlig service och 
hjälp med allt du behöver veta om tider, priser, 
biljetter och Resekortet. Besök gärna även våra 
försäljningsställen och vår hemsida.

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för kollektivtrafiken i 
Kronobergs län. Vi är många som varje dag arbetar för att 
det ska vara så enkelt som möjligt att resa med oss.

I den här reseguiden hittar du det du behöver  
veta inför din resa med oss.

Välkommen ombord och trevlig resa! 

Visste du att din biljett till hälften betalas med skattemedel? 
Läs mer om hur kollektivtrafiken finansieras och fungerar på lanstrafikenkron.se 

Innehåll
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Länstrafiken Kronoberg 
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Z O N -  O C H  L I N J E K A R T A

Zoner och linjer  
i Kronobergs län
Vi har delat in Kronobergs län i zoner. Priset för 
att resa med Länstrafiken Kronoberg bestäms av 
antalet zoner du reser i. Det innebär att ju längre 
du reser desto mer kostar resan. 
Du behöver aldrig betala för fler än 12 zoner vid resor  
med enkelbiljett i Kronobergs län. Reser du med  
periodkort betalar du för max 8 zoner.
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Länstrafiken Kronoberg 
från 15 december 2019
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D I N  R E S A

Din resa i Kronobergs län
I Kronobergs län reser du enkelt med både buss  
och tåg. För dig som pendlar till och från jobb och 
skola eller gör en resa på fritiden är vi alltid ett 
bekvämt, prisvärt och miljövänligt alternativ.

Din bussresa
Med Länstrafiken Kronobergs stads- och regionbussar reser du 
smidigt både lokalt och regionalt i Kronobergs län. Stadsbussar 
har vi i Växjö och Älmhult. Med regionbussarna reser du i hela 
länet och över länsgränserna in i Blekinge, Halland, Jönköping, 
Kalmar och Skåne län.

Din tågresa
I Kronobergs län kan du resa med olika tågsystem:  
Krösatågen, Pågatåg och Öresundståg. Vår tågtrafik driver 
vi i samarbete med länstrafikbolagen i Blekinge, Halland, 
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. 

D I N  R E S A

Krösatågen
Med Krösatåget reser du enkelt till exempelvis Hässleholm, 
Jönköping och Nässjö och Värnamo. I Kronobergs län stannar 
Krösatåget i Alvesta, Diö, Gemla, Lammhult, Moheda, Vislanda, 
Växjö och Älmhult. 

Pågatåg
Pågatåg trafikerar sträckan Hässleholm – Markaryd.  
På sträckan finns stationerna Bjärnum och Vittsjö. 

Öresundståg
Till/från Kronobergs län kan du resa med Öresundståg  
på sträckan Kalmar – Malmö/Köpenhamn. I Kronobergs  
län stannar tågen i Alvesta, Hovmantorp, Lessebo, Växjö  
och Älmhult. 

SJ Regionaltåg
Periodkort tåg gäller för resa inom Kronobergs län med 
SJ regionaltåg på sträckan Lessebo-Alvesta enligt vald 
zongiltighet. Inspektionskvitto ska uppvisas tillsammans  
med Resekortet.

Länstrafikens enkelbiljetter gäller ej på SJ Regional. 

För mer information 
www.sj.se eller ring 0771-75 75 75.
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P R I S E R  O C H  B I L J E T T E R

Biljetter och kort
Vi erbjuder ett brett utbud av biljetter och 
betalningsmöjligheter för dig som reser med oss. 
Reser du på enkelbiljett så är vår reseapp det 
smidigaste alternativet. Det går också bra att resa 
med vårt Resekort som har två funktioner: reskassa 
och periodbiljett. Tänk på att Resekortet är ditt 
färdbevis och ska finnas med under hela din resa.

Enkelbiljett
Priset för enkelbiljetten bestäms av antalet zoner och 
resenärens ålder. För resa i stadstrafik gäller ett pris – 
motsvarande en zon. Enkelbiljett för tågresa ger gratis resa på 
buss i både avrese- och ankomstzonen. 

Resekortet reskassa
Ladda Reskassan med en valfri summa pengar, minst 100 
kronor. För varje resa får du 10 % rabatt på ordinarie pris när 
du använder din reskassa. Reskassan är opersonlig och  
kan användas för resor inom/mellan Kronoberg och Jönköping 
samt till Kalmar.

Biljetten Duo/Familj - Gäller ej i nya reseappen
Biljetten Duo/Familj gäller för upp till fem personer, varav 
max två vuxna. Priset är 10 % billigare än två vuxenbiljetter. 
Som vuxen räknas alla som är fyllda 20 år. Duo/Familj går även 
att betala med reskassa, vilket ger ytterligare 10 % rabatt på 
priset. Duo/Familj lönar sig redan när ni reser två vuxna.  
Duo/Familj kan användas för resor inom Kronoberg och till/från 
Jönköping samt till Kalmar län.

Reseappen
I vår nya reseapp blir det både enklare  
och billigare att köpa biljett. Appen heter 
Länstrafiken Kronoberg och kan laddas ner i 
Google Play och App Store.

10 % rabatt på alla biljetter i reseappen
Du får 10 % rabatt på alla biljetter du köper i reseappen, 
oavsett om det är enkel- eller periodbiljetter och du kan välja 
om du vill betala med swish eller betalkort. Om du vill betala 
med betalkort så måste du lägga till det som betalmedel 
antingen i samband med köp eller i förväg. Om du är under 18 
år och vill använda mobilbiljett, behövs hjälp av förälder eller 
målsman att koppla den till ett betalkort.

Tillsammansrabatt - Gäller i nya reseappen
Tillsammansrabatten ger alltid 25 % rabatt på totala 
biljettpriset när ni är fler som reser tillsammans. Rabatten dras 
av automatiskt när du köper två eller fler biljetter.

Aktivering och giltighet
När du köper biljett i appen så aktiveras biljetten direkt.  
Du kan även köpa en biljett och välja att aktivera den senare, 
det vill säga ha en väntande biljett. Biljetten måste vara 
aktiverad innan du går ombord på bussen/tåget.
Res så mycket du vill på betald sträcka under din biljetts 
giltighetstid. Det går bra att göra ett uppehåll under resan, och 
sedan fortsätta – eller åka tillbaka hem om du bara ska göra 
ett kortare ärende.

Registrera ditt mobilnummer
När du registrerar ditt mobilnummer i reseppen skapas en 
koppling till dina köpta biljetter så att du kan återställa dem 
om du skulle förlora din telefon eller avinstallera appen.

Växjö stadstrafik Tåg och buss i hela länet
Besöks-
biljett

Barn/ungdom 
0-19 år

Vuxen  
fr 20 år

Barn/ungdom 
0-19 år

Vuxen    
fr 20 år

24 h* 36        60 200 332
72 h 72      120 240 400 

 10 %  
rabatt på  

ordinarie pris.

Besöksbiljett tåg och buss
Är du på tillfälligt besök i Kronoberg är vår besöksbiljett  
något för dig. Biljetten finns i följande varianter.

*Köper du två eller fler 24-timmarsbiljetter i 
reseappen får du Tillsammansrabatt. 
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P R I S E R  O C H  B I L J E T T E R

Ordinarie pris Reskassa och  
appbiljett

Antal 
zoner

Barn/ 
ungdom 

0-19 år

Vuxen  
fr 20 år

Barn/ 
ungdom 

0-19 år

Vuxen    
fr 20 år

1 18 30  16,20 27,00 
2 24 40 21,60 36,00
3 30 50 27,00 45,00
4 37 62 33,30 55,80
5 44 74 39,60 66,60 
6 52 86 46,80 77,40
7 60 100 54,00 90,00
8 70 116 63,00 104,40
9 76 126 68,40 113,40

10 83 138 74,40 124,20
11 90 150 81,00 135,00

  12+ 100 166 90,00 149,40

Resor över länsgräns 
Enkelbiljett Vid buss- och tågresor över länsgräns blir resans 
pris lika med priset för resan i Kronoberg plus priset för resan 
i det andra länet. Man lägger helt enkelt ihop sträckorna man 
reser.
Rabatt över länsgräns Köper du din biljett till Skåne, Blekinge, 
Halland, Kalmar eller Jönköping i reseappen så får du rabatt 
på din biljett. För enkelbiljett får du 25 % rabatt på första 
zonen i varje län som resan omfattar och på periodbiljett får 
du 35 % rabatt på första zonen i varje län som resan omfattar. 
Rabatten gäller utöver eventuell Tillsammansrabatt. 
Reskassa Resekortet reskassa gäller för buss- och tågresor 
inom/till/från Jönköping och till Kalmar län.

Grupprabatt över länsgräns
Duo/Familj gäller vid buss- och tågresor till/från Jönköping 
och till Kalmar län. Kan köpas i biljettautomat, ombord på 
bussen, på Kundcenter och försäljningsställen. 
Tillsammansrabatten dras av automatiskt när du köper 
två eller fler enkelbiljetter i reseappen.

För resor till Blekinge, Halland, Kalmar, Skåne och Danmark 
rekommenderar vi biljettköp i vår reseapp, biljettautomater 
hos försäljningsställe eller Kundcenter.

Bra att tänka på
Oavsett biljettyp så reser du gratis på bussen i avrese- och 
ankomstzonen inom biljettens giltighetstid. Tänk på att vid 
resa till Danmark är åldersgränsen för vuxen 16 år.

Giltighet enkelbiljett
Det är tillåtet att resa inom biljettens giltighetstid som anges 
på biljetten eller till första anslutande förbindelse. Det går bra 
att göra ett uppehåll under resan, och sedan fortsätta, eller 
åka tillbaka hem om du bara ska göra ett kortare ärende.

Pris enkelbiljett i kronor

Reskassan
Du kan fortsätta resa med Resekortet reskassa som vanligt 
fram tills att vi avvecklar/stänger dagens biljettsystem.  
I samband med lanseringen av den nya reseappen sänker vi 
reskassans rabatt till 10 %. Det innebär att du får samma rabatt 
på Resekortet med reskassa som i den nya reseappen.

Har du reskassa kvar kan du flytta över dem till den nya 
reseappen via en värdekod på vår hemsida. Du kommer senare 
även kunna flytta över reskassan till ett Resekort.
Du har 10 år på dig att begära tillbaka pengarna från din reskassa. 
Värdekoden är giltig i 365 dagar. Värde på Reskassa understigande 
10 kronor återbetalas ej.

I det nya biljettsystemet erbjuder vi ett betalmedel som heter 
kundkassa. Den kommer du kunna ladda med pengar och 
sedan koppla till ett Resekort eller till din reseapp.
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P R I S E R  O C H  B I L J E T T E R

Periodbiljetter
För dig som ofta reser samma  
sträcka är våra 30-dagarsbiljetter mest 
fördelaktigt. Köp din periodbiljett i reseappen eller 
ladda din biljett på ditt Resekort och res obegränsat 
antal resor i 30 dagar. Biljetten finns för resor med 
tåg och/eller buss.
Du kan välja om du vill ha din 30-dagarsbiljett på ett resekort 
eller så kan du köpa biljetten i vår reseapp. Biljetten ger dig 
fria resor för den sträcka du väljer och finns för stads- och 
regiontrafik med buss samt för resor med tåg (Krösatågen, 
Pågatåg och Öresundståg).

Rabatt på periodbiljett i reseappen
Du får 10 % rabatt på alla biljetter du köper i reseappen, oavsett 
om det är enkel- eller periodbiljetter och du kan välja om du vill 
betala med Swish eller betalkort. Köper du länsöverskridande 
periodbiljett i appen får du ytterligare 35 % rabatt på första 
zonen i varje län som resan omfattar.
Barn/ungdom får 25  % rabatt på 30-dagarsbiljetten
Biljetten är för personer som är 0-19 år. Vid resa med  
 30-dagarsbiljett barn/ungdom, ska giltig legitimation kunna 
visas upp för att styrka ålder.

Studerande får 25 % rabatt på 30-dagarsbiljetten
För resenärer som studerar ger vi 25 % rabatt.  
Biljetten heter 30-dagarsbiljett Student och gäller  
för studenter som har ett digitalt Mecenatkort 
eller Studentkort med studentresesymbolen.
Vid kontroll/visering ombord ska giltig studentlegitimation med 
studentresesymbol och ID med foto kunna visas upp.
För att ha rätt till studentrabatt ska du: Läsa på en  
studiemedelsberättigande utbildning på universitet, högskola 
eller annan vuxenutbildning. Studera minst 50 % och minst 10 
sammanhängande veckor under en termin.

30-dagarsbiljett tåg är även giltigt för resor med  
buss på vald sträcka.

30-dagarsbiljett län gäller för resor i hela  
Kronobergs län inklusive stadstrafik. 

Res så  
mycket  
du vill!

30-dagarsbiljett
buss

30-dagarsbiljett
tåg + buss

Antal 
zoner

Barn/ 
ungdom 

Student

Vuxen  
fr 20 år

Barn/ 
ungdom Student

Vuxen     
fr 20 år

1 450 600 - -
2 488 650 540 720
3 593 790 728 970
4 675 900 825 1 100
5 735 980 885 1 180
6 795 1060 945 1 260
7 863 1 150 1 013 1 350

Län 938 1 250 1 088 1 450

Väntande period
Köper du din periodbiljett i reseappen aktiveras den direkt om 
du inte aktivt väljer att den ska aktiveras senare. Du kan ha en 
väntande periodbiljett i appen i 365 dagar.
När du köper eller laddar en ny 30-dagarsbiljett på ditt 
resekort aktiveras den automatiskt när du gör din första resa 
efter köpet. Detta innebär att du själv kan styra när den ska 
börja gälla.

Pris 30-dagarsbiljett i kronor

 10 %  
rabatt på 

periodbiljetter i 
reseappen.
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P R I S E R  O C H  B I L J E T T E R

365-dagarsbiljett för buss och tåg
Vår 365-dagarsbiljett är vårt förmånligaste 
erbjudande för dig som reser regelbundet med oss. 
Priset för biljetten motsvarar nio och en halv 30-dagarsbiljetter. 
Du får alltså två och en halv månader på köpet när du köper 
365-dagarsbiljetten. Biljetten omfattas av förlustgaranti och 
säljs i vår reseapp* eller på vårt Kundcenter i Växjö.

365-dagarsbiljett
buss

365-dagarsbiljett
tåg + buss

Antal 
zoner Vuxen Vuxen

1 5 700 -
2 6 175 6 840
3 7 505 9 215
4 8 550 10 450
5 9 310 11 210
6 10 070 11 970
7 10 925 12 825

Län 11 875 13 775

Fritidsbiljetten
Med fritidsbiljetten reser ungdomar som är  
till och med 19 år obegränsat i hela länet.
Fritidsbiljetten är en 30-dagarsbiljett som är giltig vardagar kl 
14.00-04.00 och dygnet runt på helgen. 
Kortet är opersonligt vilket gör att syskon kan dela på kortet 
(men endast en resenär per resa). 
Lovdagar och studiedagar under terminen har samma giltighet 
som vardagar. Helgdagar samt under sammanhängande lov är 
giltigheten samma som på helgen.
Priset för biljetten är 200 kronor, och är giltig för resor med 
buss och tåg i hela länet och finns att köpa i vår reseapp, 
på Mina sidor, på bussen, Kundcenter eller på något av våra 
försäljningsställen.
Köper du Fritidsbiljetten i reseappen får du 10 % rabatt. 
Biljetten måste köpas i den telefon som Fritidsbiljetten ska 
användas i.

Pris 365-dagarsbiljett i kronor

 10 %  
rabatt på alla 

biljetter 
 i reseappen.

* Du måste registrera ditt telefonnummer i 
reseappen för att få tillgång till tappa-bort-garantin.
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K Ö P A  B I L J E T T E R

Så betalar du för din tågresa
Det finns flera olika möjligheter för dig att betala din 
tågresa. Välj det betalsätt som är smidigast för dig.
Biljett i vår reseapp. Köp din biljett i vår reseapp 
“Länstrafiken Kronoberg”, där får du 10 % rabatt på både 
enkel- och periodbiljett. Biljetten köper du innan du går 
ombord. På tåget läser tågvärden av din appbiljett. 
Du kan välja om du vill betala med Swish eller betalkort.
Om du vill betala med betalkort så måste du lägga till det som 
betalmedel antingen i samband med köp eller i förväg. Är du under 18 
år och vill använda mobilbiljett, behövs hjälp av förälder eller målsman 
att koppla den till ett betalkort.

Kundcenter eller försäljningsställe
Upp till tre timmar innan avgång kan du köpa din enkelbiljett 
på vårt Kundcenter eller hos våra försäljningsställen.  
Du kan betala med betalkort, kontanter eller med reskassa.

Biljettautomat 
Upp till tre timmar innan avgång kan du köpa din tågbiljett i 
våra biljettautomater som du hittar på alla tågstationer i länet. 
I biljettautomaterna kan du betala med Resekortet reskassa 
eller betalkort. 
Reskassan kan användas för resor inom/till/från Kronoberg och 
Jönköping samt till Kalmar län.

Aktivera 30-dagarsbiljetten
Har du 30-dagarsbiljett på ett Resekort ska du se till att 
den är aktiverad innan du går ombord. Det kan du göra i 
en biljettautomat, på en aktiveringsstolpe, hos Kundcenter 
eller försäljningsställe. Har du din periodbiljett i reseappen 
aktiverar du biljetten i appen innan du påbörjar din resa.

Så betalar du för din bussresa 
Det finns flera olika möjligheter för dig att betala din 
bussresa. Välj det betalsätt som är smidigast för dig.
Biljett i vår reseapp. Köp din biljett i vår reseapp 
“Länstrafiken Kronoberg”, där får du 10 % rabatt på både 
enkel- och periodbiljett. Biljetten köper du innan du går 
ombord. På bussen blippar du appbiljetten mot läsaren.  
Du kan välja om du vill betala med Swish eller betalkort.  
Om du vill betala med betalkort så måste du lägga till det som 
betalmedel antingen i samband med köp eller i förväg. Är du under 18 
år och vill använda mobilbiljett, behövs hjälp av förälder eller målsman 
att koppla den till ett betalkort.

Kundcenter eller försäljningsställe
Upp till tre timmar innan avgång kan du köpa din enkelbiljett 
på vårt Kundcenter eller hos våra försäljningsställen.  
Du kan betala med betalkort, kontanter eller med reskassa.

Ombord på bussen
Du kan betala med betalkort (MasterCard och VISA) på alla 
Länstrafiken Kronobergs bussar.
Du kan även betala med ditt Resekort ombord på bussen. 
Antingen så betalar du din enkelbiljett med Resekortet 
reskassa eller så reser du på din periodbiljett. Du kan fylla på 
både reskassa och period på bussen.
Reskassan kan användas för resor inom/till/från Kronoberg och 
Jönköping samt till Kalmar län.

Aktivera 30-dagarsbiljetten
Har du din periodbiljett i reseappen aktiverar du biljetten i 
appen innan du påbörjar din resa. 
Har du 30-dagarsbiljett på ett Resekort aktiverar du den framme 
hos föraren när du gör din första resa på perioden.  
Du kan även göra det i en biljettautomat, på en aktiveringsstolpe, 
hos Kundcenter eller försäljningsställe. 

På grund av rådande omständigheter gällande 
coronapandemin följer vi Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Betalningsmöjligheter ombord på 
bussen kan därför tillfälligt vara ändrade. Vi ber dig hålla 
dig uppdaterad på vår hemsida för mer information.  
Tack för att du reser med omtanke.
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B R A  A T T  V E T A B R A  A T T  V E T A

Bra att veta innan  
du går ombord
Barnvagn Barnvagn, rullstol eller liknande får tas 
med avgiftsfritt i mån av plats.

Barn/ungdom Ska resenären betala för barn/
ungdomsbiljett, 0-19 år, måste resenären tala 
om det för föraren i förväg, annars gäller pris för 
vuxenbiljett.

Cykel På tåg och regionbusstrafik får cykel tas 
med i mån av plats till en kostnad. I stadstrafik inom 
Kronobergs län får cykel ej tas med. Det är tillåtet 
att ta med hopfällbar cykel, elscooter, elsparkcykel/
kickbike samt mikrobike om den är maximalt ihopfälld.

Färdbevis Resenären ansvarar själv för att ha rätt och giltigt 
färdbevis vid buss- och tågresa. Om färdbevis saknas eller är ogiltigt får 
resenären betala för resan samt en tilläggsavgift på 1 200 kronor.

Förtäring ombord Mat och dryck får tas med och förtäras på ett 
sådant sätt att obehag inte uppstår för andra resenärer och att skada 
på länstrafikens eller medresenärers egendom inte uppkommer. 
För sådan skada ansvarar resenären. Alkoholhaltiga drycker får inte 
drickas på buss eller tåg, i vänthallar eller vid väderskydd.

Mediaspelare Använd musikspelare, dator eller andra mediaspelare på 
sådant sätt att varken personal eller medresenärer störs eller besväras.

Sällskapsdjur Två hundar eller annat mindre sällskapsdjur, som kan 
tas med utan olägenhet för medresenär, får medföras kostnadsfritt. 
Djuren placeras vid avsedda platser och ska vara kopplade eller i bur.

Rökning Rökning/e-cigarett är inte tillåten på buss och tåg samt på 
perronger, väderskydd och hållplatser.

Säkerhetsbälte Där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för dig 
och dina medresenärers skull.
Sjukresa med buss och tåg

Buss Visa upp din kallelse för föraren på inresan så åker du utan 
kostnad. Har du ingen kallelse får du köpa en biljett på vanligt sätt 
och sedan skicka in biljette och vårdgivarkvitto till Serviceresor. 
Tåg Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett. Skicka sedan 
din biljett och dina vårdgivarkvitton till Serviceresor.
Om du köper din biljett i reseappen kan du skicka ett kvitto till din 
mail, skriv ut det och skicka till Serviceresor.

Tysta kupéer Särskilda kupéer finns på tågen. Här ska mobilen vara  
på ljudlöst läge eller avstängd, samtal ska undvikas. Använd 
musik-spelare, dator eller andra mediaspelare med hörlurar. Väljer 
resenären att resa med barn i tyst kupé, är det resenärens ansvar att 
barnen visar samma hänsyn.
Giltighet för biljetten anges på biljetten. Du kan resa obegränsat på 
vald sträcka inom giltighetsperioden.

För fullständig information se lanstrafikenkron.se

Köpa och ladda ditt Resekort
Ditt Resekort kan du köpa och ladda på flera olika 
sätt, välj det som passar dig bäst.

Mina sidor på vår hemsida
• Köp och ladda Resekortet. Mina sidor ger dig 10 % rabatt 

vid köp av 30-dagarsbiljett och 10 % extra värde vid  
laddning av reskassa. 

• Tänk på att det kan ta 24 h innan laddningen finns på ditt 
kort. Pengarna kommer in på ditt Resekort vid ditt nästa 
köp som måste göras i Kronobergs län.

Biljettautomater
• Köpa tågbiljett med Resekortet reskassa, se ditt saldo. 
• Köpa tågbiljett med betalkort.
• Ladda reskassa eller förnya 30-dagarsbiljett på ditt 

Resekort.
• Aktivera laddningar som du gjort via Mina sidor. 
• Biljettautomater finns på alla tågstationer i länet. 

Kundcenter Köpa och/eller ladda ditt Resekort.  
Här får du även tips och hjälp angående ditt resande.

Försäljningsställen i länet. Se sista sidan.

På bussen Köpa och/eller ladda ditt Resekort.

Läs mer om utfasningen av reskassan på sid. 10.

Så hittar du tider och turer 
I vår reseapp Länstrafiken Kronoberg kan du köpa app- 
biljett, söka resa, se var närmaste hållplats finns och var 
bussen befinner sig. Ladda ner appen i din appbutik.
Reseplaneraren på hemsidan kan du att söka resor i 
Kronobergs län och i angränsande län. Här finns även karta 
med hållplatser samt priser på våra biljetter. Du kan även 
ladda ner tidtabeller
Kundcenter om du vill ha en tryckt tidtabell är du välkommen 
att kontakta kundcenter så hjälper de dig.

Resevillkor 
Det gäller gemensamma resevillkor för resor med 
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, 
Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.
Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med 
Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

Läs mer om resegarantin på vår hemsida lanstrafikenkron.se 



20

Försäljningsställen

Kundcenter  
Länstrafiken Kronoberg 
Växjö Resecentrum 

Öppettider 
Månd–fred 06.00–19.00
Lördag 08.00–14.00
Söndag 12.00–18.00
Avvikande öppettider hittar du på 
lanstrafikenkron.se/vaxjo
Hittegods: 0733-47 79 26

0771-76 70 76 
kundcenter@lanstrafikenkron.se

Alvesta
Pressbyrån
Järnvägsstationen
0472-442 25

Lenhovda
COOP Konsum
Storgatan 53
0474-485 40

Lessebo 
COOP Konsum
Storgatan 71
0478-100 04

Ljungby
Willys förbutik 
Garvaren, Stationsgatan 2
0372-253 74

Tingsryd
Börjes Tingsryd
Storgatan 66-68
0477-482 00

Markaryd 
COOP Konsum
Drottninggatan 28
0433-100 64

Åseda 
COOP Konsum
Järnvägsgatan 9
0474-100 16

Älmhult
Sydresor AB
Järnvägsstationen
0476-714 15

Växjö
Pressbyrån
 • Växjö Resecentrum
  0470-210 21

 • PG Vejdes väg 29
  0470-76 18 75

 • Storgatan 7
  0470-72 91 50

 • Storgatan 36
  0470-212 71

 • Växjö lasarett
  0470-254 29

Maxi ICA  
Stormarknad
Grand Samarkand
Hejaregatan
0470-79 99 00

Trycksak
3041 0298

SVANENMÄRKT


