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ÅRHUS KRÆMMERMARKED 

Århus Kræmmermarked afholdes fra 10.-13. maj i Tangkrogen i Aarhus. Trafikken omkring 

Tangkrogen kan blive påvirket i perioden. Læs mere om kræmmermarkedet her Århus 

Kræmmermarked 

ROYAL RUN ’18 AARHUS 

2. Pinsedag den 21. maj afholdes løbet Royal Run ’18 i Aarhus. Trafikken kan blive påvirket.  

Læs mere om løbet her Royal Run '18 

HENT IKKE KUNDERNE ”FØR” TID 

Du må tidligst hente en kunde 5 minutter før det afhentningstidspunkt der står på din 

kørerordre. Undgå også at køre frem til adressen før tid, det kan stresse kunden. 

KØN OG ALDER MED PÅ KØREORDREN 

Kundeoplysningerne på køreordrer er udvidet med køn og alder.  

 

Køn og alder kan ses på følgende kørselstyper: 

Den siddende patientbefordring, Handicapkørsel og Kommunalkørsel. 

Informationen om køn og alder er udelukkende forbeholdt dig. 

http://www.tangkrogen.dk/
http://www.tangkrogen.dk/
https://www.royalrun.dk/byer/aarhus
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BRUG KUNDENS FULDE NAVN 

Når du skal hente en kunde på sygehuset, til genoptræning, i lægehuset og andre steder hvor 

der sidder flere og venter på at blive hentet, er det meget vigtigt at sige kundens fulde navn, 

så det er de ”rigtige” kunder du får med i bilen. 

AFLEVERING OG AFHENTNING DIALYSEN SKEJBY 

Alle servicerejser <SS DIALYSEKLINIK.SR sker fremadrettet til/fra venteområde 3 ved 

dialysen. Patienterne skal altså ikke følges helt ind på stuen. 

KURSUS/INFORMATIONSAFTEN 23. MAJ 2018 

Den 23. maj holder vi kursus/informationsmøde for chauffører og vognmænd, der har 

hjemzone i Region Midtjylland. Kurset indeholder generel information om kørselstyperne, 

Midttrafiks forventninger til chaufførerne, daglig drift og ”tips og tricks”. Der bliver også tid til 

en sandwich og en sodavand. 

 

Mødested og tidspunkt: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, kl. 16.00 – 19.00. 

Tilmeld dig her Tilmelding - Midttrafik senest 16. maj. 

 

TELEFONSTATISTIK APRIL 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  9366 

Gennemsnitlig ventetid:    66 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  65 % 

Flextrafik har det mål, at 70 % af alle kald besvares inden for 1 minut. 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/tilmelding/

