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JULEN 2018 

Så nærmer vi os snart den søde juletid. Forberedelserne til årets julekørsel er i fuld gang. I 

første omgang vil du modtage hængeskilte til garantibilerne med information om 

bestillingsfrister. Skiltene bliver sendt herfra, og skal hænges op i garantibilerne senest den 

23. oktober. 

NEDBRUD TIRSDAG D. 09/10-18 

Vi vil gerne rose dig for tålmodighed og hjælpsomhed ved nedbruddet i tirsdags. Det er dejligt 

at høre, så mange benytter sig af VL App. Det er en stor hjælp, og samtidig forkorter det 

ventetiden på telefonen. Hvis du ikke kan få ordrer ud, vil vi opfordre dig til at ringe til os, og 

blive i køen - vi skal nok tage imod dit opkald. Det er meget vigtigt, vi ved, hvor langt du er, 

og aftale nærmere, hvilke ture du kører. Ellers kan kunderne ofte opleve forsinkelser ved 

nedbrud. 

Kender du ikke til VL App, så finder du VL App her. Du logger ind ved at indtaste 

telefonnummeret, som Midttrafik har registreret på bilen som kontaktnummer. Herefter 

indtaster du adgangskoden, som du modtager på kontaktnummeret som sms. 

RØDE KORS MEDARBEJDERE 

Kommer du til et sygehus, du ikke kommer på så ofte, og har svært ved at finde en afdeling. 

Så kan du evt. spørge en af de Røde Kors frivillige, som ofte er at finde i forhallen. De kan i 

nogle tilfælde hjælpe dig. Ellers er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os. 

PARKERING AUH SKEJBY 

Der er fortsat udfordringer med parkeringsforholdende på Skejby Sygehus, men der arbejdes 

på løsninger. Vi skal dog opfordre til, at biler, der ikke skal aflevere eller afhente patienter, 

søger andre steder hen, fx hvis du skal holde pause. 

http://www.vl.flexdrift.dk/
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NOTERINGER PÅ ADRESSER 

Der kan forekomme noteringer på adresser, som ikke er relevante på din nuværende tur med 

kunden. Vi har valgt at notere, hvis der f.eks. skal bruges en bestemt type trappetjener på 

adresserne. Derfor kan der forekomme noteringer som; ’Hvis trappetjener kræves, skal det 

være med hjul’. Det betyder ikke, at en tur nødvendigvis er bestilt med trappetjener, men at 

du skal være opmærksom på kravet, hvis der bestilles med trappetjener. 

 

KURSUS/INFORMATIONSMØDE DEN 6. NOVEMBER 2018 

Den 6. november 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 1. november. 

 

TELEFONSTATISTIK SEPTEMBER 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  9479 

Gennemsnitlig ventetid:    67 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  63 % 

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

 

 

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

