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Du kan også bruge

FLEXTUR 
Bestil på tlf. 87 40 83 00 eller Flextrafik App

Alle kan køre med Flextur. Bestil senest en time, før du 
skal afsted, og betal for det antal kilometer, du kører.
Du bliver hentet på den ønskede adresse af minibus, 
bil eller liftbus, og du kan have bagage, barnevogn eller 
rollator med. Hvis I er flere, kan I få rabat. Læs mere 
på midttrafik.dk/flextur.

GRATIS ELCYKLER 
Bestil på skanderborg.dk/elcykel

Når du bor i Skanderborg Kommune, kan du låne en 
gratis elcykel i 14 eller 30 dage. Der er både almindeli-
ge elcykler og elcykler med lad til udlån. Du booker en 
elcykel online og henter den ved cykelhandleren. Nær-
meste udlån er i Galten.

SAMKØRSEL
Prøv app’en ”Ta’ Med”

Samkørsel bliver mere og mere almindeligt. Vi er man-
ge, der pendler ind og ud af Skanderborg Kommune, 
og der er gode gevinster ved at køre med hinanden. Det 
kan også være på kortere ture eller i forbindelse med et 
arrangement, som naboerne for eksempel også skal til.

Vi vil gerne bakke op om samkørsel. Derfor har vi Kør-
med-stoppesteder langs vejen, som du kan stille dig 
ved, hvis du har brug for et lift. Der er Kør-med-stop-
pesteder i både Skjørring, Sjelle og Herskind.

Hvis du gerne vil planlægge din samkørsel lidt mere,  
kan vi anbefale app’en ”Ta’ Med”, som er lavet af FDM 
og især er god til samkørsel på arbejdspladser.

FLEXTUR UNG
Bliv medlem på skanderborg.dk/flextrafik

Unge med Ungdomskort kan køre gratis med Flextur 
alle hverdagsaftener og i weekenden. Du skal ansøge 
om at komme med i ordningen hos kommunen. Når vi 
har godkendt din ansøgning, får du et brugernavn og 
en pinkode, du skal bruge for at få rabat, når du bestil-
ler Flextur.

PLUSTUR
Bestil på rejseplanen.dk

Hvis du har langt til nærmeste stoppested, kan du be-
stille en Plustur. Plustur henter dig på den ønskede 
adresse og kører til nærmeste knudepunkt, hvor du kan 
skifte til bus eller tog – eller omvendt. Plustur kan kun 
bestilles via Rejseplanen, som viser dig, om Plustur er 
en mulighed på din rejse. Læs mere på midttrafik.dk/
plustur. 
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BRUG DEN KOLLEKTIVE
TRAFIK I  

Der kan være mange gode grunde til at lade bilen stå.
Det letter presset på vejene. Det er bedre for klimaet.
Du slipper for at lede efter en p-plads, og du kan
tage til fest og hygge dig, uden at skulle køre hjem.
Måske har du slet ikke har en bil. Og så har du brug
for alternativer. Vi har samlet et overblik over dine
muligheder her. Rigtig god tur med den kollektive.

Herskind, Sjelle og
 Skjørring

FLEXBUS 112 
Bestil på tlf. 87 40 83 00 eller rejseplanen.dk

Flexbus 112 kører mod Galten og Tilst alle ugens dage. 
I Galten kan du skifte til bus 113 mod Silkeborg. Flex-
bussen kører efter en køreplan men kun, hvis du har 
bestilt den på forhånd. Ved stoppestedet bliver du 
hentet af minibus eller bil alt efter, hvor mange der 
skal med på samme tur. Du kan bestille Flexbussen for 
længere perioder ad gangen, for eksempel hvis du skal 
køres til skole hver dag. Læs mere på midttrafik.dk/
flexbus.

BUS 309 
Køb billet på Midttrafik app eller brug  
Rejsekort. 

Bus 309 kører mod Skanderborg om morgenen og  
eftermiddagen alle skoledage.  
Se afgange på midttrafik.dk/køreplaner.

BUS 113 
Køb billet på Midttrafik app eller brug  
Rejsekort. 

Fra Galten, som er det nærmeste større knudepunkt,
kører blandt andet bus 113 mod Silkeborg.
Se afgange på midttrafik.dk/køreplaner.

GRATIS SKOLEBUSSER
Kræver ingen billet. 

Kommunens skolebusser kører morgen og eftermid-
dag. Alle må bruge busserne - også de voksne.
Se afgange på midttrafik.dk/køreplaner.


