Handicaprådet
Ringsted Kommune
4100 Ringsted

Dato: 17. juni 2015

Høring angående begrænsning af Flextur i byzonen

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

På baggrund af undersøgelse af mulighed for begrænsning af brugen af Flextur
inden for bygrænsen i Ringsted og Benløse, fremsendes hermed tilknyttet
information i høring hos Handicaprådet i Ringsted Kommune.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 63 00

For at undgå at Flextur underminerer kommunens tiltag på den rutebundne
bustrafik, er der mulighed for at indgå aftale med Movia om at fjerne muligheden
for at bestille Flextur inden for bygrænsen fra januar 2016.

Dir.: +45 57 62 63 18
Mail.: TFR@RINGSTED.DK
teknikogmiljo@ringsted.dk

Der er i 2014 registreret 1.551 ture, som er med start og ankomst indenfor
bygrænsen. Antallet af ture inden for bygrænserne svarer til ca. 24 % af det
samlede antal ture, eller lidt over 4 ture pr. dag. Der blev i 2014 i alt kørt 6.423
ture i forbindelse med flextur.

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643157
CVR-nr.: 18957981
Åbningstid:
Man.-Torsdag 11-15

Konkret ville det betyde, at Flextur forsat ville kunne bruges, så længe at start- og
ankomststed ligger på hver side af bygrænsen for Ringsted og Benløse. Hvis man
ønsker transport inden for bygrænsen, så kan den rutebundne bustrafik anvendes,
eller kørsel med taxi.
Information om Flextur
Ringsted Kommune har pt. aftale med Movia om en kommunetakst, således at
man kan køre 10 km. til en grundtakst af 24 kr som løber til årsskiftet 2015.
Taksten svarer til en 2 zoners kontantbillet med rutebunden bustrafik.
Flextur køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da man ofte kører
sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Man kan derfor ikke altid være
sikker på at blive kørt direkte, men betaler naturligvis kun for den direkte afstand
mellem destinationerne.
I er velkomne til at kontakte mig hvis der skulle være spørgsmål angående
ovenstående på tfr@ringsted.dk.
Høringsfrist
Der er 8 ugers høringsfrist, med sidste frist for indsendelse af høringssvar den 13.
august 2015. Høringssvar bedes fremsendt til teknikogmiljo@ringsted.dk

Fredag 11-13
Telefontid:
Man.-Torsdag 10-15
Fredag 10-13

Med venlig hilsen

Thomas Frederiksen
Administrativ sagsbehandler

Høringsparter:
Ældrerådet, Ringsted Kommune
Handicaprådet, Ringsted Kommune
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