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RYGNING IKKE TILLADT 

Både i gældende udbud samt i kommende udbud er der præciseret følgende vedrørende 

rygning: ”Rygning er ikke tilladt i forbindelse med udførelse af kørsel for udbyder. Forbuddet 

gælder også elektroniske cigaretter og lignende.” 

Forbuddet betyder at vognen skal være røgfri (der må aldrig ryges inde i vognen) og at 

chaufføren/vognmanden ikke må ryge udenfor vognen i forbindelse med afhentning og 

aflevering af kunder. 

 

SÆRLIGT TIL CHAUFFØRER OG VOGNMÆND DER KØRER LIFTBIL 

Af sikkerhedshensyn må du aldrig lægge liften ned på trapper eller afsatser i forbindelse med 

på- og aflæsning af kunder. Kontakt altid Driftscentret hvis du har konkrete forespørgsler 

herom, eller står i en situation hvor kunden ikke kan gå op af trapper. 

 

KURSUS/INFORMATIONSMØDE DEN 30. AUGUST – AFLYST 

Kurset den 30. august blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte – øv øv. Næste gang vi 

afholder kursus/informationsmøde er den 6. november, så sæt allerede nu X i kalenderen hvis 

du ikke tidligere har deltaget. I Nyhedsbrevet uge 43 inviterer vi til den 6. november og 

medsender tilmeldingslink. 
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UDBUD AF FV6 – FLEXVARIABEL 

Udbudsmaterialet til FV6-Flexvariabel er offentliggjort og der er tilbudsfrist 28. september 

2018. Udbuddet har driftsstart 1. marts 2019.  

Følg linket til vores hjemmeside: Udbud Flextrafik og specialkørsel 

RUN TO THE BEAT 

Lørdag den 1. september afholdes løbet RUN TO THE BEAT i Struer. Løbsruten vil fra 13.30 til 

17.00 være helt eller delvist spærret. Du kan finde informationerne om løbet her RUN TO THE 

BEAT STRUER  

MARSELISLØB OG MARSELIS CYKELLØB 

Lørdag den 1. september afholdes Marselis løbet i Aarhus. 

Tjek de trafikale forhold her Marselisløbet 1. sept. 2018  

Søndag den 2. september er det Marselis cykelløbet der bliver afholdt. 

Tjek de trafikale forhold her Marselis Cykelløb 2. sept. 2018  

TELEFONSTATISTIK JUNI/JULI 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  16301 

Gennemsnitlig ventetid:    64 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  79 % 

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

 

 

https://www.midttrafik.dk/udbud/udbud-flextrafik-og-specialkorsel/
http://runtothebeat.dk/
http://runtothebeat.dk/
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=56.11169504383744%2C10.225134199999956&z=14&mid=1cXPWK8dMb34bstrD1ouNmtVoGspdDaab
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=56.10242947592625%2C10.265313258755441&z=13&mid=1LYbNssKHp-DQgsA-f-nsQnIk9gQLdWk_

