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Kære Operatører

FG6
FG6 er på gaden – husk at tilmelde dig et af informationsmøderne, da der er en række nye dokumenter, som skal
udfyldes i forhold til tidligere udbud.
FG6 kan ses her
https://www.ethics.dk/asp4/tender/movia_1106_20160222.nsf
Har du tænkt dig, at byde ind på FV6, som offentliggøres den 18. marts, kan du sagtens deltage i et af møderne
for FG6.
Vi gør opmærksom på, at der ikke svares på spørgsmål til udbudsbetingelserne. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt
via
udbudshjemmesiden.

Samarbejdsudvalgsmøde
Der afholdes møde i operatørudvalget onsdag den 27. april 2016.
I er velkomne til at henvende Jer til medlemmerne i udvalget, hvis der er ting, som I ønsker behandlet.
Medlemmerne er:
Stephen Jespersen (VBT) sje@vtt-as.dk
Mogens Pedersen (Egons Turist- og Minibusser) mp@egons.dk
Mohamad Mahjoub (DPT Flextransport) flexdpt@hotmail.com
Henrik Hansen (Det Nye Trafikselskab) detnyetrafikselskab@gmail.com
Henrik Helsted (HELSTED) helsted@turbopost.dk
Ole Gaarde Kristensen (Næstved Taxi) ole@naestvedtaxa.dk
Kim Sørensen (Dantaxi Vest) kck33011@gmail.com
Per Saabye (Greve Solrød Taxi) ps@gst.dk
Stephen Jespersen (VBT) sje@vtt-as.dk
Claus Rubæk Jørgensen (Amager-Øbro Taxi) crj@taxi4x27.dk

Roskilde Sygehus
Adresserne til afdelingerne på Roskilde Sygehus er nu ændret til, at alle offentlige indgange har fået en officiel
adresse med vejnavn og nummer.
(indgange/opgange er ændret ti husnummer)
Vedlagt er den opdaterede oversigt som også kan ses på https://movia-vogn.bektra.dk/

Udstyr i vognene.
Husk at vognen skal være udstyret med førstehjælpskasse, ildslukker samt hygiejnekit – bestående af engangshandsker, mundbind, afskaffelsespose,
desinfektionsservietter eller desinfektionsspray (som minimum indeholder 80% alkohol), superabsorberende pulver
samt vand og sæbe (evt. i form af klude)

Vigtige informationer
Husk at læse hele beskeden, som du får ud på skærmen i vognen. Den kan indeholde vigtige oplysninger omkring
udførslen af turen.
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Sofiendalsskolen i Haslev
På Sofiendalsskolen er der 2 opsamlingssteder – vær derfor opmærksom på, hvad der står på turen.
1. (vist med rød pil på vedhæftede kort) = BUSSKURET
Det ene er på p-pladsen ved busstoppestedet – på de ture står der afh/afsætning på p-plads ved busskuret
2. (vist med blå pil på vedhæftede kort) = CYKELSKURET
Det andet er på p-pladsen ved cykelskurene – på de ture står der afh/afsætning på p-plads ved cykelskuret
Cykelskurene er de 4 bygninger til venstre i billedet

Københavns Lufthavn
Vores Flexstander får ny plads. Se her hvor afsætning og afhentning skal finde sted fremover.
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Denne nyhedsmail 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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