KVINESDAL
Bestillingsruter
Har du spørsmål?

Kollektivtilbud for alle
i Kvinesdal kommune.

Kontakt transportøren direkte
på tlf. 909 56 763,
eller ta kontakt med
ditt lokale service kontor
på tlf. 38 35 77 00

I samarbeid med:

fra november 2011
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

Bestillingsruter
Hvordan benytte tilbudet:

· Ordningen baserer seg på at de aktuelle rutene
forhåndsbestilles på telefon mellom kl. 08.0022.00, og senest 2 timer før ønsket avreise.
· Rutene vil gå dersom en eller flere personer har
bestilt på forhånd. Starttid og startsted for hver
enkelt rute vil variere ut fra bestillingene som
kommer inn.
· Korrekt telefonnummer for bestilling er angitt i
ruteoversikten
· Vi setter inn tilrettelagte kjøretøy for
rullestolbrukere – oppgi i så fall dette ved
bestilling.
· Du betaler vanlig busstakst for bestillingsrutene.
Mot et pristillegg på kr 20, kan det innenfor 5 km
fra kjøretraseen avtales henting og bringing
· Du behøver ikke å bruke TT-kort når du skal
reise med disse avgangene.
For oversikt over takster, se www.busskort.no
For informasjon om korrespondanse med buss/tog,
se www.177-agder.no eller ring tlf. 177.

Kollektivtilbud
for alle i Kvinesdal kommune

Bestillingsruter
En ordning som gir reisemuligheter
til/fra lokale møteplasser, offentlig og
privat service/tjenesteyting og andre
aktiviteter.
Rutene skal bestilles på forhånd
– se angitt telefonnummer for hver
rute i ruteplanen

Bestillingsruter

909 56 763

Rutene skal bestilles på forhånd på telefon
mellom kl. 08.00–22.00, og senest dagen før
ønsket avreise.

Rutene kjøres av Svein Terje Lindefjeld og kan
tilrettelegges for rullestolbrukere – oppgi i så fall
dette ved bestilling.

liknes – KVINESHEI – frøytland – liknes
bestilling til

909 56 763
onsdag

liknes

09.40

12.00

14.00

Hidreskog

09.50

12.10

14.10

Opofte

10.05

12.25

14.25

Frøytland

10.15

12.35

14.35

Liknes

10.30

12.50

14.50

liknes - kvinlog – fjotland – liknes
bestilling til

909 56 763
torsdag

liknes

09.30

13.00

Storekvina

09.45

13.15

Kvinlog

10.05

13.35

Fjotland

10.10

13.40

Gjemlestad

10.35

14.05

Liknes

10.50

14.20

Andre bestillingsruter:
Togtaxi Liknes - Storekvina stasjon: Kjører på bestilling til alle togstopp til/fra
Stavanger eller Oslo unntatt nattoget. Tilbudet kan også benyttes til lokale reiser.
Gi beskjed om rullestol så settes det inn tilrettelagt kjøretøy – bestilling til tlf. 90 47 92 40.
Fredagsrute: Transport hjem fra ungdomsklubben i Liknes kl. 23.30 til følgende
områder: Feda, Austerdalen og Vesterdalen.
Tilrettelegges ved bestilling til tlf. 90 95 67 63.

Tog er tilrettelagt for
funksjonshemmede.
Mer info på www.nsb.no
eller tlf. 815 00 888

For fullstendig informasjon om rutetilbudet i området, se ordinær ruteplan for Kvinesdal på www.177-agder.no. Du kan også ringe ruteopplysningen på tlf. 177.

