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EGENBETALING 

Husk altid at modtage eventuel egenbetaling inden du kører fra afhentningsadressen. Hvis 

ikke kunden kan betale den krævede egenbetaling, er kunden ikke berettiget til kørslen, og så 

skal du ringe ind til Driftscentret, for at få afklaret om kunden skal med. Hvis du glemmer at 

opkræve egenbetalingen, er det for egen regning. 

VL APP ER OPDATERET 

VL App er blevet opdateret, så du nu kan se prognose for ture 6 timer frem i tiden. Log ind på 

VL App - Login Indtast dit telefonnummer og indtast koden, der sendes på SMS. 

VL App virker kun, når dit nummer hos Flextrafik er registreret som kontaktnummer til 

chaufføren på vognen, og vognen er aktiv i systemet, det vil sige meldt til. 

Du kan læse mere om VL App her Information og vejledning - Midttrafik 

SIDSTE REMINDER OM BESTILLING AF KØRSEL TIL JUL  

Har du kunder i bilen, der spørger, hvornår de kan bestille kørsel til den 24. december, kan du 

oplyse følgende: Alle kunder, der er visiteret til handicapkørsel, kan bestille kørsel i perioden 

fra 14. november til 18. december. Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 8.00 og 

16.00. Telefonnummer til julebestilling er 87 40 83 91. 

Status på bestilte ture til den 24. december er: 1350 liftture og 770 siddende. 

 

 

https://vl.flexdrift.dk/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/
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PARKERING AUH SKEJBY 

Vi er fortsat i dialog med AUH Skejby og der er tiltag i gang, som skal fjerne kørsler til 

primært indgang C og J, så det kan give bedre forhold for alle. Vi har bl.a. også bedt om, at 

der patruljeres oftere af parkeringsselskabet Apcoa, så der sker oftere udskiftning på p-

pladserne. Det har så resulteret i en henvendelse fra Apcoa, som fortæller at biler der kører 

for Flextrafik ikke altid lever op til de retningslinjer der er. Så husk at parkere der hvor vi må, 

og giver det udfordringer, så ring ind til Driftscentret. Det er vigtigt at I overholder reglerne, 

for at vi bliver taget seriøst af AUH Skejby. 

 

KØRSELSTILLADELSE GÅGADEN I SKIVE BY 

Vi har også fået tilladelse til at køre i gågaden i Skive By i 2019. Du finder tilladelsen her: 

Information og vejledning - Midttrafik 

 

TELEFONSTATISTIK NOVEMBER 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  10443 

Gennemsnitlig ventetid:    49 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  69 % 

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

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/

