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VS&Perssons går ihop med fem andra
bolag och blir en del av det nya
bussbolaget Merresor
VS&Perssons, Björks Buss, Lindbergs Buss, Siljan Buss kommersiella verksamheter
och Flygbussarna Charter samt Båtbussarna slås nu ihop under varumärket
Merresor. Nytt namn och ny användarvänlig webbsida kommer göra det enklare
att boka bussresor samtidigt som framgångsreceptet med god service och hög
kvalitet är kvar.
SGS Bussen - Expresslinjen mellan Stockholm och Sandviken/Gävle blir även
de en del av Merresor och byter namn till Merresor express.

- Vår styrka ligger i vår lokala närvaro, med sammanslagningen blir vi en
betydligt större aktör där vi kan dra nytta av våra resurser och samarbeta på
ett nytt sätt. Att samla våra lokala bussbolag under namnet Merresor gör att
vi kan erbjuda hållbara och trygga resor med en bättre helhetsupplevelse för
våra resenärer, säger Jörgen Karlsson VD på Merresor.
Bussarna håller på att omprofileras och snart kommer uniformerna att bytas
ut. En ny användarvänlig webbsida www.merresor.se gör det enkelt att boka
bussresor och skräddarsy resor efter behov.
- Vi befinner oss just nu i en mycket tuff period. Men när vi kommer kunna få
resa som vanligt igen så kommer man enkelt kunna boka en bussresa på vår
webbsida för att se hockeylaget vinna på bortaplan eller låta kollegorna på
företaget kicka igång det nya året i en avlägsen trädkoja i skogen. Vi kommer
också erbjuda tilläggstjänster som hotellbokningar, biljetter till evenemang
och catering ombord på våra bussar, fortsätter Jörgen Karlsson.
Resenärerna kommer även fortsättningsvis att möta samma vänliga personal
och bekväma bussar. Under pandemin har vi också vidtagit extra åtgärder för
att säkerställa en trygg resa och följa Regeringens rekommendationer.
- Vi lyssnar på resenärernas behov och vill ge dem smarta och
trygga lösningar över hela landet. Och för oss på Merresor är det lika viktigt
att göra ett starkt intryck på människor som att göra ett minimalt avtryck på
miljö och i plånbok. Med omtanke om våra anställda, kunder och kommande
generationer, avslutar Jörgen Karlsson.
Mer information finns på www.merresor.se
Om Merresor: Merresor AB är en del av Transdev Sverige AB och erbjuder
kommersiell kollektivtrafik. Utöver bussverksamheten erbjuder Merresor
persontrafik med tåg samt trafikledning och ersättningstrafik med buss under
varumärkena Snälltåget och Bussakuten. Varje år görs 1 miljon resor med
Merresor varav merparten av resorna är fria från fossilt bränsle.

Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt
erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn
och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 80

000 medarbetare varje dag möjliggör 11 miljoner resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med närmare
åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap
med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver
under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar
utveckling och för att ge människor frihet att resa.
Vi är Transdev – The mobility company.
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