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Kære Operatører.

Julekørsel.
Der er nu sendt breve ud til alle kunder, som er medlem af handicapordningen, vedrørende årets jule- og
nytårsbestilling.
Bestillingen af julekørslen foregår i år således for kunder, som har brug for liftvogn:
Lørdag den 28. november 2015 fra kl. 08:00-21:00 og søndag den 29. november 2015 fra kl. 08:00-18:00 på tlf. 70
10 49 03
Bestilling af julekørslen fro kunder som kan køre i lille vogn skal bestille:
Lørdag den 5. december 2015 fra kl. 08:00-21:00 og søndag den 6. december 2015 fra kl. 08:00-18:00 på tlf. 70 10
49 08
Brevene, som er sendt ud til 20.250 handicapkunder er vedlagt i denne mail.

Møde i operatørudvalget
Der afholdes møde i operatørudvalget den 19. november 2015. Er du interesseret i at høre nærmere om dette, kan
du kontakte
en af repræsentanterne, som er:
Henrik Helsted fra HELSTEDS (helsted@turbopost.dk)
Mohamad Majoub fra DPT Flextransport (dptflex@hotmail.com)
Mogens Pedersen fra Egons Turist- og Minibusser (egons@egons.dk)
Claus R. Jørgensen (crj@taxi4x27.dk)
Per Saabye (ps@gstaxi.dk)
Kim Sørensen, Dantaxi Slagelse (kck33011@gmail.com)
Ole Kristensen, Næstved Taxa (ole@naestvedtaxa.dk)
Stephen Jespersen, VBT (rute@vbt-as.dk)
Henrik Jensen, DNT (detnyetrafikselskab@gmail.com)
Der vil efter mødet blive udsendt beslutningsreferat til alle operatører.

Ny ordre
Husk at trykke ”Ny Ordre” når du ankommer til adressen, inden du forlader vognen for at afhente/afsætte kunden.
Ved flere stop i området, skal du trykke ”Ny Ordre”
indtil du får at vide, at du skal forlade stedet. (Oftest ved sygehusene)
Er du på Hvidovre Hospital skal du trykke ”Ny Ordre” inden du kører ned i kælderen.
Hvis der ikke trykkes korrekt, vil systemet vise, at du er forsinket, og du vil blive ringet unødigt op af trafikstyringen,
eller du kan risikere at ture flyttes fra dit vognløb
til andre vogne.

Vinterdæk
Husk at vognene skal være påmonteret vinterdæk i perioden fra den 15. november - jf. udbudsbetingelserne 3.6.
Øvrige krav.
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Åbningstider på vogne
Ændring i åbningstider på vogne, skal så vidt det er muligt, forgå med høflig selvbetjening på Vognmandsportalen. Vi
hjælper gerne med at lægge vognløbene ind i
en fast plan, som I selv kan ændre i løbende. Dette samt nedlukning af vogne skal sendes til
vognmand@moviatrafik.dk – inden kl. 14.00 på hverdage.
Se evt. vedlagte vejledning i brug af Vognmandsportalen.

Parkeringspladsen ved Dialysen i Nykøbing Falster
Parkeringspladserne ved Dialysen er først og fremmest forbeholdt for patienter, som skal til Dialysen, hvilket
skiltningen også viser. Skal du afsætte/afhente patienter til
Patientbussen, kan pladserne benyttes indtil der kommer patienter, som skal i dialyse. Det er dialysepatienten, der
har førsteret til p-pladserne, og du må som chauffør holde et andet sted.

Glostrup Hospital.
Vær opmærksom på, at patienterne under ombygningen af indgang 3, sidder i venteområdet ved indgang 1
(medmindre det er .SR rejse med afhentning på afdelingen). Vi skal dog parekere ved Indgang 2.

Denne mail kan også læses på https://movia-vogn.bektra.dk/ under ”Bestilling og Manualer”.

Med venlig hilsen
Helle Espersen
Operatør og kvalitetsassistent
Flextrafik Drift og Udvikling, Trafik og Plan.
Direkte +45 36 13 19 89
E-mail: hko@moviatrafik.dk
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