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Nyhedsmail fredag den 22. maj 2015
city.pdf; vesterbro1.pdf; NCM-Tidstabel-2015.pdf; østerbro.pdf; nørrebro.pdf;
Samlet-trafikkort-NCM-2015.pdf

Kære operatører.

Pinsen
Husk at til- og afmelde vogne til Pinsen.
Dette skal fortrinsvis ske på Vognmandsportalen, eller til vognmand@moviatrafik.dk senest i dag kl. 14.00.

Marathon i Københavns gader
Nykredit Copenhagen Marathon 2015 finder sted på søndag den 24. maj 2015. Der vil derfor forekomme en del
afspærringer
i det Indre København allerede fra kl. 06.00 og indtil kl. 16.00.
Vedlagt denne mail kan du finde detaljeret information om, hvordan løbet påvirker trafikken, samt finde kort over
lukninger.
I det tidsrum, hvor rutevejene er lukket for trafik, er det kun muligt at krydse ruten i bil via tre trafiksluser, som er
placeret på
Fredensgade (Nørrebro) Holmens Kanal (City) og Nørre Farimagsgade (City)
Oplever du, som chauffør, forsinkelser, eller andre problemer i forbindelse med afsætning- og opsamling af kunder,
kontakt straks Trafikstyringen.

Afsætning på BUSSTOP RØNNEDE
Patienter som skal videre med patientbussen fra Busstop Rønnede, må ikke efterlades alene eller overlades til andre
Flextrafik vogne,
hvis Patientbussen eller Ventebussen ikke er ankommet. Kontakt Trafikstyringen, og aftal næremere om videre
forløb, hvis ingen af
de 2 busser er ankommet.

Liftnet
Vi har besluttet at fjerne liftnettene fra vognene. Så er du en af de få, som stadigvæk har et liftnet liggende i vognen,
kan du roligt fjerne det.

Nykøbing Falster Sygehus
Vi kan nu med glæde informere Jer om, at den nye Hovedindgang er færdig og taget i brug. Dette betyder også at
Patientbussen igen holder
på sin gamle vante plads.
Denne nyhedsmail kan også læses på https://movia-vogn.bektra.dk/ under Bestilling og Manualer.

Venligst sørg for, at chaufførerne også får informationerne i Nyhedsmailen.
Med venlig hilsen
Helle Espersen
Operatør og kvalitetsassistent
Flextrafik Drift og Udvikling, Trafik og Plan.
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