Påmelding

Flexiruter er bestillingstransport
fra hjemmet til sentrum og hjem
igjen, og er en del av det
ordinære kollektivtilbudet.
Tilbudet er åpen for alle, men er
særlig tilpasset for reisende som
ikke har tilgang til egen bil, har
avstand til holdeplasser eller bor i
områder det er lite eller ikke
kollektivtilbud.
Flexirutene kjører hele året, men
ikke på helligdager. Bagasje og
annet utstyr kan tas med så langt
bilen har kapasitet. Dersom bilen
ikke har plass til alle påmeldte,
kjøres en ekstratur. De som
melder seg på etter fristen (dagen
før kl 20) kan bli med om det er
plass, men det kjøres ikke
ekstratur.

Du må melde deg på innen kl 20
dagen før til oppgitt telefon.
Behov for ekstra service må oppgis
sammen med påmeldingen.
Gi beskjed om du skal ha med
rullator eller rullestol.
Påmelding til oppgitt
telefonnummer se side 3.
Har du behov for å bli hentet
hjemme og kjørt tilbake til hjemmet,
må du si fra om dette ved
påmeldingen.
Ved påmelding får du beskjed om
tidspunkt for avgang/henting.

Alle Flexi – og skoleruter tar med
ordinære reisende.

SAUHERAD KOMMUNE
1.
2.
3.

Notoddenruta
Sauherad vest - Børuta
Nordagutu - Gvarv

35 kr

Pris hver vei

Har du spørsmål
ring servicesenteret,
tlf. 35 95 70 00

1.8.2018

RUTENAVN

KJØREDAGER

AVGANG

RETUR FRA
SENTRUM

TRANSPORTØR

PÅMELDING TIL

1

Notoddenruta

Onsdag

Kl. 10.00

Kl. 15.00

Notodden Taxi

Tlf. 35 01 13 49

2

Sauherad vest-Børuta

Torsdag

Kl. 10.00

Kl. 13.00

Taxibussen Nome

Tlf. 90 03 66 80

3

Nordagutu - Gvarv

Tirsdag

Kl. 10.00

Kl. 15.00

Taxibussen Nome

Tlf. 90 03 66 80

Felles retur fra sentrum kl. 15

HER KJØRER FLEXIRUTER
1

Notoddenruta

Holtsås – Hjuksebø – Notodden - Tuven

2

Sauherad vest - Børuta

Årnes – Akkerhaugen – Gvarv – Hørte - Bø

3

Nordagutu - Gvarv

Nordagutu – Akkerhaugen – Furumoen/Furuheim - Gvarv

