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Hejsa Dorte
 
Da det er første gang, jeg skal med til et chaufførudvalgsmøde, er jeg lidt usikker
på, om mit forslag til, et punkt på dagsorden høre med 
 
Mit forslag er ang. korrekt billetring.
 
Mine kollager og jeg, på rute 28 Holstebro og Viborg, oplever 3 – 4 gange om ugen,
hvor en passager, ikke har fået en korrekt billet.
 
Her er et tre eksempler:
 
En passager skal fra Lemvig (4440) til Viborg (4250). Chaufføren siger, at han/hun,
kun må lave en billet fra Lemvig til Holstebro (4420) og så vil chaufføren i den
næste bus, trække Holstebro zonen fra.
 
Hvis man laver billetten som overståren, vil passageren, kommer til at betale for 11
zoner, men var billetten lavet rigtigt, fra starten af, er det kun 9 zoner.
 
En passager skal fra Ringkøbing (4450), til Ravnstrup (4254)
Chaufføren i X-bussen, siger at der kun kan laves billetter, på bussen rute. Så det er
fra Ringkøbing, og til Herning (4410). Passageren får så den samme besked i
bussen i Herning, at der kun laves på ruten.
 
Passageren kommer til at betale for 16 zoner, når den bliver lavet som overståren,
men der skulle kun betales for 12 zoner.
 
En passager skal fra Silkeborg (4330) og til Holstebro (4420), via Viborg (4250)
Chaufføren i Silkeborg, lave en billet til Viborg. Der er 8 zoner. Fra Viborg og til
Holstebro er der også 8 zoner.
Passagerne kommer til at betale 15 zoner på den måde. Men hvis billetten var laver
rigtigt første gang, skulle passageren kun betale for 9 zoner.
 
I de 3 eksempler, har passageren sagt, hvor rejsen skulle sluttet. Jeg synes ikke på
nogle måder, at det kan være rigtigt, at man ikke kan lave en billet, så den passer
en passagerens rejse.
 
Jeg har snakket med en kollage, som lige er blevet ansat, ved en vognmand, hvor
han/hun, fik at vide, at man kun måttet lave billetter på bussen rute og han/hun,
kunne bare lige prøve på, at lave en billet, udover bussen rute, for det var det
samme som en fyreseddel 
 
 
 
M.v.h.
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