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Kære Operatører

Grundlovsdag
Husk at Grundlovsdag er en helligdag, hvilket kan betyde at dine garantivogne har fået ændrede tidsbånd jf.
udbudsbetingelserne.
Så husk derfor at se i Vognmandsportalen i hvilket tidsrum dine vognløb skal køre på søndag den 5. juni.

Operatørudvalget
Der har været afholdt møde i operatørudvalget og referat fra mødet er vedlagt i denne mail.

Flextur i Lolland Kommune
Den 1. juni er reglerne for Flextur ændret i Lolland Kommune, således at der er indført dobbelt takst for ture i
Maribo og
Nakskov by. Det betyder at Flexture, som både starter og slutter i en af de to byer er 72 kr.
De nye regler er et forsøg, som varer frem til medio 2018.
Læs mere om de nye regler for Flextur på http://www.lolland.dk/Borger/Veje-og-trafik/Transport.aspx

GPS
Hermed en opfordring til at huske at opdatere vognens GPS med jævne mellemrum.

Sygehusene i Region Sjælland
Husk at alle adresserne til afdelingerne på sygehusene i Region Sjælland (bortset fra Køge) er ændret til adresser
med vejnavn
og husnummer.
Vedlagt er den opdaterede oversigt, som også kan ses på https://movia-vogn.bektra.dk/

Landsdækkende kørsel
Handicapkunder har mulighed for at benytte deres handicapkørselsordning i hele landet. Det betyder f.eks at
kunder, som
er medlem af handicapordningen i Jylland, kan køre interne ture på Sjælland. Vær i den forbindelse opmærksom på,
at der på disse
ture vil stå: ”DER SKAL BETALES KONTANT I BILEN” – og det er vigtigt at chaufføren husker at opkræve beløbet
inden turen påbegyndes.
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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