Flextrafik

Flextrafik? Det er der vist ikke noget, mange her i byen kender til.
Folk i Gylling og på Alrø gør det måske. I alle tilfælde er der
flexbusser dertil.
En flexbus er en del af den kollektive trafik, der kører som en
almindelig busrute efter fast køreplan, men kun hvis man bestiller
den i forvejen. Pris som anden kollektiv trafik.
Bestiller du en flextur, bestemmer du selv, hvor du skal hentes og
afleveres, men det koster mindst 4 kr. pr. km, og du må beregne op
til en times ekstra transporttid hver vej.
Odder Kommune har fået en pose penge, som måske kan bruget til
at udvide flex-ordningen, så yderområderne får bedre forbindelse
med omverdenen. Det har været til høring hos lokalrådene, der er
kommet med forslag om at udvide flexbusordningen. Men endnu er
intet afgjort. Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget holder møde derom d.
18. september.
Er du interesseret i at vide mere om flextrafik, kan du læse mere
her:
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. Det eneste krav er, at du starter og slutter din rejse
i Region Midtjylland, Region Nordjylland eller Billund, Varde eller Vejle Kommune i Region Syddanmark.
Du kan bruge Flextur alle ugens dage fra kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december.

En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til, fx til
svømmehallen, indkøbscentret, lægen eller besøg hos venner.
Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn. Hvis du sidder i en ikke sammenklappelig kørestol, så vil der altid
komme en liftvogn og hente dig. Der kan ikke forud bestilles en bestemt type vogn eller speciel plads i vognen.
Når du bestiller en Flextur, finder vi et tidspunkt for afhentning, der ligger inden for én time i forhold til dit ønske.
Du får oplyst det præcise tidspunkt, når du bestiller.
Ved afhentning kan der være en ventetid på op til 20 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, før din vogn er
der.
Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen. Læs mere under rejseregler nedenfor.
Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel.
En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og
efter de angivne tider i køreplanen.
Afhentningstiden kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til afgangstiden i køreplanen.
I din køreplan kan du se, om der kører en Flexbus på din rute. Flexbus er markeret med en telefon i køreplanen.
Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn. Der kan være andre med på turen.
Flexbus kører ikke 24. og 31. december.

eller på Midttrafiks hjemmeside www.midttrafik.dk.
Vil du vide mere om Odder Kommunes tilbud, så henvend dig til
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.
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