		

 Ring

0771 - 22 40 00
och beställ din resa!

Beställningen ska göras senast
2 timmar före turens avgångstid.
Glöm inte att beställa återresa.

Frågor
Har du några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.
Telefon: 0771 - 22 40 00
Adress: Sörmlandstrafiken, Box 262, 631 03 Eskilstuna
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Kundtjänst 0771-22 40 00 www.sormlandstrafiken.se

KOLLEKTIVTRAFIK TILL

Äldreboendet Slottsängen
Gäller tiden 11 december 2016 - 9 december 2017
Kundtjänst 0771 - 22 40 00
www.sormlandstrafiken.se

Så här fungerar det

Den som ska besöka äldreboendet får med den nya trafiken åka taxi till/
från Slottsängen, Drottninggatan 32 i Flen. Taxin går på bestämda tider
enligt tidtabell och avgiften är densamma som för motsvarande resa med
linjebuss. Din resa beställs i förväg och samordnas med andra resenärer.
Om inga beställningar gjorts inställs turen. 					

Trafikering och hållplatser

Trafiken körs helgfri tisdag, torsdag och lördag med avgång från Flens
bussterminal. Turerna har anslutning med linje 430 eller 700 (Malmköping - Flen). Beställningsturerna har inga andra hållplatser utefter sträckan.
Tiderna kan komma att ändras under tabellens giltighet.

Beställningsnummer

Beställning ska göras senast 2 timmar före turens avgångstid på tfn:
0771 - 22 40 00. Uppge ditt namn och telefonnummer vid beställningen.
Glöm inte att även beställa hemresan!

Taxa

Enhetstaxa tillämpas för trafiken till/från Slottsängen. Priset för en enkel
resa för vuxen är 30 kr och 16 kr för ungdom. Max två barn åker avgiftsfritt
med betalande resenär till det datum de fyller 7 år. Giltigt 30-dagarskort
för gäller.
Reservation för prisändring.

									

Övrig linjetrafik

Sörmlandstrafikens övriga trafik i Flen hittar du på
www.sormlandstrafiken.se

Tidtabell

Beställ resa Tisdag och Torsdag					
Avgår
Flens Bussterminal, läge A 10:50				
Ank.
Slottsängen			
11:00 			
								
Beställ retur Tisdag och Torsdag
				
							

Avgår
Slottsängen			14:00				
Ank.
Flens Bussterminal		14:10				
								
								
Beställ resa Lördag
						

				 				

Avgår
Flens Bussterminal, läge A 11:30				
Ank.
Slottsängen			
11:40				
								
Beställ retur Lördag							
							

Avgår
Ank.

Slottsängen			
Flens Bussterminal		

14:15				
14:25

