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Kære Operatører

Julebestilling
Bestilling af kørsel til juleaften og juledagene foregår den 26. og 27. november 2016, for kunder som skal benytte
liftvogn. (Type 4 og 5)
Bestilling af kørsel for kunder, som kan køre i lille vogn (type 1) foregår i weekenden den 3. og 4. december 2016.
Så har du endnu ikke fået tilmeldt din vogn til kørsel i julen kan du stadigvæk nå at tilmelde den. Dette gøres til
julekorsel@moviatrafik.dk

Samarbejdsudvalg
Vi har den 13. oktober 2016 afholdt møde i operatørudvalget, og beslutningsreferatet er vedhæftet som pdf i denne
mail. Husk at I er velkomne
til at henvende jer til medlemmerne i samarbejdsudvalget, hvis der er ting, som I ønsker behandlet.
Medlemmerne er for Busbranchen
Stephen Jespersen (VBT) sje@vtt-as.dk
Mogens Pedersen (Egons Turist- og Minibusser) mp@egons.dk
Medlemmer for OST
Mohamad Mahjoub (DPT Flextransport) flexdpt@hotmail.com
Johnny Madsen (DNT) johnny@dntaps.dk
Henrik Helsted (HELSTED) helsted@turbopost.dk
Medlemmer for Taxibranchen
Ole Gaarde Kristensen (Næstved Taxi) ole@naestvedtaxa.dk
Kim Sørensen (Dantaxi Vest) kck33011@gmail.com
Per Saabye (Greve Solrød Taxi) ps@gst.dkStephen Jespersen (VBT) sje@vtt-as.dk
Claus Rubæk Jørgensen (Amager-Øbro Taxi) crj@taxi4x27.dk

Slagelse Sygehus
Da der pt foregår en del ombygning af Slagelse Sygehus, kan du her se en oversigt over sygehuset som den ser ud
lige nu:
(http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/findvej/Sider/default.aspx)

Råb højt når du skal afhente borgere i venteområder og ventesale, så vi undgår forgæves kørsler og at borgeren ikke skal
vente unødigt på en ny vogn.

Korrekt bespænding i vognen
Hermed en opfordring til alle chauffører om at gå ind og læse hvordan kunder og kørestole fastspændes korrekt i
vognen. Vi oplever desværre en del tilfælde, hvor
kunden klager over mangelfuld fastspænding af kørestol eller manglende 3-punkt sele.
Læs her:
https://www.moviatrafik.dk/media/4721/faktablad-om-fastspaending-af-koerestole-i-biler-marts-2016.pdf
og
https://www.moviatrafik.dk/media/3999/faktablad-om-fastspaending-af-koerestolsbrugeren-medsikkerhedsseler.pdf
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Manglende eller ukorrekt fastspænding af borgere og kørestole accepteres ikke af Movia Flextrafik. Får du en
kørsel, hvor borgeren enten ikke kan eller vil spændes
korrekt fast – skal du strakt kontakte Trafikstyringen.

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