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Kære Operatører.

Ændringer på sygehusene
Fra den 1. juni 2015 indføres på Næstved (1. juni), Slagelse(2. Juni) og Ringsted (8. juni) sygehuse nye
indgangsnumre for de indgange, der henvender sig til offentligheden.
(Se de vedhæftede kort)
I korte træk er ændringerne følgende:
• Alle offentlige indgange får en officiel adresse, med vejnavn og nummer (indgange/opgange ændres til
husnummer).
• Indgangsadressen indkodes i Danmarks-adresse-systemet, således at man kan finde vej med GPS-systemer
og lignende
(kortindlæsning fra kort og matrikelstyrelsen afventes inden GPS-koordinater skal pålægges adresserne –
kommunerne har 12 måneder til at melde nye adresser til styrelsen).
• Sygehusenes skiltninger tilrettes de nye indgange
• Sygehusafdelingerne skal indarbejde de nye indgangsadresser i kommunikationen med patienterne og
samarbejdspartnerne
• Movia ændrer adresserne i systemet. (der vil dog være en overgangsperiode på 14 dage, hvor der kan
forekomme gamle adressekommentarer på turene)

Roskilde Ring Jubilæumsløb
Der afholdes i dag den 29. maj og i morgen den 30.maj, motorsportsløb i Roskilde, hvilket betyder at en del af byen i
området ved havnen afspærres.
Se på vedhæftede kort, hvor det er.
Movia Flextrafik har desværre ikke tilladelse til at passere igennem sluserne, så får du som chauffør, problemer med
at afsætte eller afhente kunder i området,
skal du straks kontakte trafikstyringen.

70 26 27 19 – Vognmandstelefonen.
Husk at 70 26 27 19, kun må benyttes af chauffører og vognmænd. Nummeret må ikke udleveres til kunderne.

Grundlovsdag den 5. juni.
Husk at til- og afmelde vogne til Grundlovsdag.
Dette skal fortrinsvis ske på Vognmandsportalen, eller til vognmand@moviatrafik.dk senest den 4. juni kl. 14.00.

Nedlukning af vognløb.
Husk at nedlukning af vognløb til samme dag, kun kan ske hvis der ikke ligger planlagte ture på vognløbet, eller hvis
der er mindst
4 timer til vognløbets næste planlagte tur.
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.
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Med venlig hilsen
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