Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla!

 Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du
ringer och beställer din resa.
 Alla har rätt att resa med närtrafiken
Närtrafikens tidtabell hittar ni enkelt på KLT:s hemsida www.klt.se, under - Planera din resa, - Tidtabell för
Västervik, - Närtrafik, - Närtrafik Västerviks kommun. Här är länken:
http://www.klt.se/upload/Tidtabeller/14%20dec_2014-12%20dec_2015/Nartrafik/Vastervik.pdf

Gör så här för att beställa Närtrafik:
- Ring KLT kundtjänst på telefonnummer 010-21 21 000 och välj menyval 3
Beställning måste göras senast 2 timmar innan aktuell resa ska göras. Beställning kan
bara göras under kundtjänst öppettider som i skrivande stund är månd-fred 07-18, lörd,
sönd- o helgdag 08-17. Ska man ut och resa på måndag morgon måste man alltså beställa
resan senast söndag innan klockan 17. Aktuella öppettider för kundtjänst finns alltid på
KLT:s hemsida enligt ovan.
När man gör sin beställning av resa måste man uppge sitt personnummer och vart man
vill bli upphämtad t ex bostadsadressen, man måste även lämna ett telefonnummer dit
busschauffören kan nå dig som resenär innan resan utifall att tiden för avgång blir några
minuter ändrad eller för andra viktiga meddelanden. Resan kostar som vanliga
lokaltrafiktaxan. Fråga alltid vad den beställda resan kostar, när du beställer, så att du vet
vad du ska betala busschauffören. Tänker du resa ofta med närtrafiken är det bästa att
skaffa ett resekonto, då sätter man in minst 100:- i förväg i en reskassa som man sedan
fyller på när det behövs.
Om man ska resa vidare i närtrafiken med ordinarie buss och tåg, ange alltid det vid
beställningen så att inte den som kör för närtrafiken missar ditt anslutande tåg eller buss.
T ex kan man på fredagar åka med närtrafiken från bostaden i Vråka vilken tid man blir
hämtad beror på hur många som ska hämtas upp på vägen, oftast handlar det om att bli
hämtad ca klockan 09.45 för att man ska vara i Gamleby klockan 10.10 från Gamleby
station kan man sedan ta buss 25 som går kl 10:14 till Västervik. Ska man åka den turen
är det viktigt att tala om vid beställningen att man ska med bussen klockan 10:14 från
Gamleby station. Observera! Alla nu angivande tider är tider som gäller i skrivande stund,
man måste alltid kontrollera på hemsidan, att inga tidtabelländringar skett.
Anna Ersson i Oltorp, tel 0493-41035 alt 070-7810591 svarar gärna på frågor om ni vill veta mer om hur det
verkligen går till att åka med närtrafiken. Barnen/ungdomarna på Oltorp använder närtrafiken nästan varje
vecka. Jag tycker t ex att det är jätte smidigt att ha reskassa för mina barn då vet man att de alltid kan åka och
det är inget krångel med att man ska ha pengar hemma när de ska åka närtrafiken.

