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SÅ ER VI TILBAGE IGEN 
Sommerferien er slut, og vi udsender igen et nyhedsbrev hver anden uge. Så hvis du ser 

dette, og ikke selv modtager nyhedsbrevet, men gerne vil, så send en mail til 

planet@midttrafik.dk med ”Nyhedsbrev” i emnefeltet. 

FLEXTUR 
Flere kunder oplyser ved bestilling af Flextur, at de gerne vil have en lav bil, nogle fordi de 

fået oplyst af chauffører at der er mulighed for det. Flextur er kollektiv trafik, og her er der 

desværre ikke mulighed for at bestille en bestemt vogntype.  

ROS TIL CHAUFFØRERNE 
Midttrafik modtager dagligt ca. 700 telefonbestillinger af handicapkørsel, Flextur og Flexbus. Vi 

oplever ofte, at kunder i forbindelse med bestilling fortæller om den gode service, som en 

chauffør har ydet på en tur. Så hermed et stort skulder klap til alle leverandører og chauffører, 

der hver dag året rundt, leverer en rigtig flot service til vores kunder.  

HOLDER DANMARK I LIVE PÅ TV2 
Vi havde i foråret et filmhold med ude og følge en patient på kørsel til/fra behandling på 

Viborg Sygehus. Optagelserne er brugt i en udsendelse på TV2 som hedder ”Holder Danmark i 

live” om sygehusene og deres hverdag. Udsendelsen bliver vist på TV2 tirsdag 21. august kl. 

21.25. 
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RING TIL KUNDEN 
Er der angivet et telefonnummer på køreordren, skal kunden altid ringes op minimum 5 

minutter før afhentning. Dette er et kontaktkrav og gælder alle kørselstyper. 

KUNDE I TRANSPORTSTOL 
Når en kunde skal køres i transportstol til bilen og liftes op, er det vigtigt, at han/hun 

efterfølgende flyttes over på et sæde og spændes fast.  Det er ikke tilladt at spænde kunden 

fast i den transportstol, som er i vognen - med mindre den er godkendt til det. 

PARKERING VED INDGANGENE PÅ SKEJBY SYGEHUS 
Da der indtil videre, er et begrænset antal pladser ved indgangene på Skejby Sygehus, skal vi 

henstille til, at der ikke holdes længere end nødvendigt for af- og pålæsning. Der arbejdes på 

at forbedre forholdene. 

KURSUS/INFORMATIONSMØDE 30. AUGUST 2018 
30. august 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 24. august. 

 


