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Nyhedsmail fredag den 9. december 2016.

Kære Operatører.
Kontakt til Operatør og Kvalitet.
Vi har fået nyt telefonsystem og har du som operatør behov for at komme i kontakt med operatørenheden, bedes
du ringe på
70 26 27 19 *tast 2.
Det er ikke længere muligt at kontakte operatørenheden på de gamle direkte telefonnumre.
Har du behov for at sende en mail skal du sende den til operatorer@moviatrafik.dk
Sender du din mail til en bestemt person i Operatør og Kvalitet risikerer du en længere svartid.
Ny medarbejder i Operatør og Kvalitet
Vi har i Operatørenheden sagt velkommen til Anne Alstrup Avnby. Anne været ansat i Movia Flextrafik i 2,5 år og har
arbejdet
med implementering af Flextrafik i kommunerne.
Juleaften
Vi har nu modtaget alle bestillingerne til juleaften og vi har i alt fået 3174 bestillinger til de små vogne samt 3246
bestillinger til liftvognene.
Det er stadigvæk muligt at bestille kørsel til de øvrige juledage – vi har dog ikke behov for flere små vogne.
Afregningskursus
Vi afholder afregningskursus for kontrakthavere tirsdag den 24. januar 2017 fra kl. 09.00-11.30 hos Movia, Gammel
Køge Landevej 3, 2500 Valby.
Tilmelding skal ske til operatorer@moviatrafik.dk
Der er et begrænset antal pladser.
Herlev Hospital
Hovedindgangen på Herlev er spærret. Det er muligt for Movia Flextrafiks vogne at parkere ved de midlertidige taxi
holdepladser og gå ind via indgang 15.
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Færger
Vær opmærksom på, at Movia Flextrafik ikke benytter Færgeoverfarterne: Kulhuse-Sølager samt Hundested-Rørvig.
Du bør da som chauffør sætte din GPS op til ikke at benytte færgeoverfarter. Systemet giver dig køretid til at køre
hele vejen
imellem de angivne stop.
Vælger du alligevel at benytte dig af en af disse færger, vil udgiften til billetten ikke blive refunderet af Movia
Flextrafik.

Helle Espersen
Flextrafik Drift og Udvikling, Center for Trafik og Plan
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