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Kære Operatører.

Systemnedbrud
I tirsdags den 13. september havde vi desværre et længerevarende nedbrud på systemet.
I den forbindelse vil vi gerne rose alle operatører og chauffører for at være meget behjælpelige med at få kørt vores
kunder, på trods af at turene ikke kom ud på skærmen i vognene.

MOVIA NYT:
Fra 1. marts 2017 skal Movia varetage dele af Københavns Kommunes visiterede kørsler for Sundhedsog omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

Tidligere har de to forvaltninger selv stået for udbuddet af kørslerne. Forvaltningernes egne beregninger har
imidlertid vist, at der vil være effektiviseringer at hente
ved at lade Movia udbyde og koordinere kørslen.
Arbejdet med at formulere rammerne for en samarbejdsaftale om visiteret kørsel mellem Movia, Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen begyndte
i foråret 2015. En projektgruppe med deltagere fra Københavns Kommune og Movia har sammen kortlagt
kommunens nuværende kørselsomfang, dets nuværende
udførelse samt ønsker til den fremtidige kørsel.
På baggrund af denne kortlægning indstillede forvaltningerne til fagudvalgene i juni, at Movia skal varetage dele af
den visiterede kørsel for de to forvaltninger samt
forslag til et kommende serviceniveau for kørslerne. Indstillingerne blev godkendt i juni 2016 og fra marts 2017
varetager Movia dele af den visiterede kørsel for de
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to forvaltninger i flextrafikordningen. Til at starte med er det for ét år med mulighed for forlængelse, hvilket følger
samme form som i andre kommuner, hvor Flextrafik
oprettes for første gang.

Copenhagen Half Marathon og bilfri søndag
Søndag den 18. september 2016 afholdes der Copenhagen Half Marathon i København – og derfor vil dele af byen
være spærret for trafik i tidsrummet 9.00-15.00.
Se mere om Trafikken her
http://www.cphhalf.dk/trafikinformation/ eller på vedhæftede kort.
Når Copenhagen Half Marathon slutter kl. 15.00, forvandles centrale gader på løberuten til et levende byrum uden
biler.
Bilfri Søndag løber af stablen på Østerbrogade, Strandboulevarden, Nørrebrogade (inkl. Dr. Louises Bro), Enghavevej
og Ingerslevsgade.
Her vil der være Bilfri Søndag aktiviteter frem til kl. 20 om aftenen.
Gaderne vil blive åbent igen fra kl. 21.00.
Se mere her:
http://www.kk.dk/bilfridag
https://www.kk.dk/sites/default/files/bilfri_soendag_arrangementer2.pdf

Underleverandører i FV6
Gør du som operatør brug af underleverandører i FV6 og FG6, skal du huske at få disse godkendt af Movia jf.
udbudsbetingelserne.

Denne mail kan også læses på: https://movia-vogn.flexdanmark.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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