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Tidsintervall
för Flextrafiken.

Här kan du resa
med Flextrafik.

Måndag–söndag
09.00 – 10.00
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
19.00 – 20.00
21.00 – 22.00

Med Flextrafik reser du mellan
två valfria adresser inom Skara
kommuncentrum, t.ex. till och från
hemmet, affären eller nära och kära.

Kom ihåg
att avboka din
resa om du får
förhinder.

lextrafik inom
= F
markerat område

Biljetter och medresenärer.

Artnr 600395

Resan kostar 44 kronor och du betalar kontant eller med kontokort.
Västtrafiks periodbiljetter och ungdomsrabatter gäller inte. Om du vill får du ta med dig
en medresenär som betalar samma pris som du. Två barn under sju år får följa med gratis.
Dina medresenärer måste stiga av och på vid samma platser som du.
Uppge redan vid bokningen om du har någon med dig.

Gäller från 15 december 2019

Så här reser du
med Flextrafik.
Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år eller har tillstånd
att resa med färdtjänst. Den körs med mindre fordon och resorna
samordnas så att flera resenärer åker i samma fordon. Du behöver
inte vara bosatt i kommunen för att få resa med Flextrafiken.

Så här reser du.
Bestäm vilket intervall du vill resa inom
och beställ sedan din resa genom att
ringa 0771-91 90 90 minst 1 timme innan
tidsintervallet börjar. Då ger vi dig den
exakta avgångstiden. Tyvärr kan du inte
ställa krav på t.ex. plats i framsätet när
du åker med Flextrafiken.

Bagage och hjälpmedel.
Du får ta med dig bagage som motsvarar
vad man vanligen har med på bussen,
dvs en kasse i varje hand eller en resväska.

Föraren hjälper gärna till att bära ditt bagage
fram till fastighetens dörr.
Tunga och skrymmande hjälpmedel som
rullstol, rollator eller liknande måste du boka
särskild plats för när du beställer din resa.

Checklista vid beställning.
• Säg att du vill resa med Flextrafik.
• Vad du heter och ditt personnummer.
• Vilken adress du vill bli hämtad och lämnad på.
• Vilket datum och vilken tid du vill resa.
• Om du vill beställa returresa.
• Vilket telefonnummer vi kan nå dig på.

Beställning av Flextrafik.

Vardagar 06.00 –22.00
Lör-, sön- och helgdagar 08.00 – 22.00
Telefon 0771-91 90 90

