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FÅ 10 % RABAT PÅ FLEXTUR ONLINE 

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om, at fra 1. juni 2018 gives 10 % rabat på 

Flextur bestillinger, som er bestilt online eller via Flextrafiks bestillings app. 

Borgere kan oprette sig og bestille kørsel via: 

www.midttrafikflextur.dk 

Har du behov for hjælp til oprettelse til online eller på app, er du altid velkommen til at rette 

henvendelse til Flextrafiks Administration på hverdage fra kl. 8.00 – 12.00, på tlf. 8740 8300 

(tast 5). 

SOCIALT ANSVAR:  CHAUFFØRER KAN AFVISE BERUSEDE KUNDER 

Chaufføren har altid ret til at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at medtage en 

person, der optræder synligt beruset. Han skal som udgangspunkt altid tage hensyn til sin 

egen og andre kunders sikkerhed. En synlig beruset person kan have svært ved at tage vare 

på sig selv, og her er chaufføren forpligtet til at hjælpe, enten ved at kunden kommer med i 

vognen, eller chaufføren sikrer, der tilkaldes hjælp fra anden side. 

BLINDE OG STÆRKT SVAGSYNEDE OPTAGES I HANDICAPKØRSELS-

ORDNINGEN  

Fra den 1. juli 2018 er det blevet muligt for blinde og stærkt svagsynede, med maks. 10 % 

syn, at blive visiteret til handicapkørselsordningen. 

Visitationen af blinde og stærkt svagsynede kommer til at foregå via Visitationen i 

bopælskommunen. Blinde og stærkt svagsynede bliver omfattet af samme regler, som øvrige, 

der kan visiteres til kørselsordningen.  

http://www.midttrafikflextur.dk/


 

 Nedlæggelse af Midttrafiks Følgegruppe for handicapkørsel 

Midttrafik har siden 2008 haft et forum (Følgegruppen for handicapkørsel), hvis formål har 

været at harmonisere handicapkørslen med dialog og drøftelse af interesser i ”ordningen for 

individuel handicapkørsel”. Og samtidig har Midttrafiks Tilgængelighedsforum siden 2015, med 

bred fokus på tilgængelighed i den kollektive trafik, herunder Flextrafik, været afholdt. 

I et forsøg på at styrke dialogen og drøftelserne har Midttrafik besluttet at sammenlægge de 

to forummer  til ét tilpasset Tilgængelighedsforum. 

Midttrafik har bedt Danske handicaporganisationer, Ældresagen og KKR om at udpege 

medlemmer til det tilpassede Tilgængelighedsforum. 

Ønsker til emner til kommende Nyhedsbreve 

Skulle du have et emne du ønsker belyst i Nyhedsbrevet, skriv da gerne til: 

flex@midttrafik.dk 

 

Midttrafiks Flextrafik ønsker alle en rigtig god sommer 
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