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På dalatrafik.se kan du ta del av alla våra smarta tjänster:

Sök din resa
med hjälp av
reseplaneraren

Prenumerera på
trafikstörningar via
e-post & SMS

Ladda ner
din personliga
tidtabell

Sök dina Buss- och
tågtider med Dalatrafik
i mobilen

Köp ditt kort
direkt på vår
hemsida

Ris, ros eller
resegaranti? Anmäl
ditt kundärende

DECEMBER 2017

Sköna dagar
i årets slut
Nu är vi inne i vår allra mörkaste årstid. Ett av de viktigaste budskapen
till dig som rör dig i trafiken så här års är som vanligt: Glöm inte reflexer!
Placera dem på både armar och ben. Reflexväst är ett bra julklappstips
för hela familjen!

Nya tidtabeller från den 10 december
I samband med de nya tidtabellerna görs en del förändringar. Någon linje försvinner,

Snart är det juloch nyårshelg!

nya tillkommer och några av de nuvarande linjerna får utökad trafik när tidigare stängda

Julafton går trafiken som på

skollinjer görs tillgängliga för alla. Detta påverkar även avgångstider och körtider för flera linjer.

en söndag (ingen trafik

Kolla lite extra noga på förändringarna om du till exempel brukar åka med stadstrafiken

efter kl 16), Juldagen

linje 31 i Avesta, stadstrafikens fem linjer i Mora, direktbussarna linje 132 Mora – Falun och

och Annandagen som

linje 141 Mora – Orsa. Linje 113 Borlänge – Ludvika – Grängesberg försvinner och avgångarna

på sön- och helgdagar.

flyttas till linje 111 och linje 298. Linje 142 Mora – Malung ersätts helt av linje 311 som förlängs

Nyårsafton går trafiken som

till Mora.

på en söndag, Nyårsdagen som på sön-

För mer detaljerad information om förändringarna i Mora, gå in på www.dalatrafik.se/mora.

och helgdagar. Trettondagen som en
sön- och helgdag. Nattrafik går som natt
mot lördag och söndag oavsett om fredagen

Flera nya linjer kommer till
Linje 205 Hovnäs – Leknäs – By Kyrkby

Linje 376 Säter – Nisshyttan

Linje 218 Åselby/Färjegårdarna - Kyrkskolan

Linje 381 Västerfallet – Nås

Linje 247 Hemmingsbo – Slättaskolan

Linje 382 Kroktorp - Vansbro

eller lördagen är röd dag eller inte. Om du är
osäker är du alltid välkommen att ringa
vår kundservice.

Linje 356 Rättvik – Sätra

Alla ändringar finns på webben!

Tips från oss!
Ange din e-postadress på

Alla förändringar i tidtabeller, linjer och sträckningar presenteras på

dalatrafik.se och få Pling

www.dalatrafik.se/10december. Om du har frågor är du dessutom alltid

digitalt istället. Bättre

välkommen att ta kontakt med Kundservice på telefon 0771-95 95 95.

för dig. Bättre för miljön.

Kundservice helgtider
Du når vår kundservice på telefon alla helgfria vardagar mellan kl. 07 – 18.
När kundservice har stängt så kopplas du vidare till trafikledningen som kan ge svar på frågor
om när bussarna går och hjälper dig om din buss inte kommer.

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0771-95 95 95 om du har några frågor.
Du kan också läsa mer om alla nyheter på dalatrafik.se. Vi ses ombord!
Dalatrafik behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan komma att användas av Dalatrafik och väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik. Du har rätt att få information om, radera
eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Om du inte längre vill vara kvar i kundregistret kan du avregistrera dig via kundservice@dalatrafik.se eller kontakta oss skriftligen på adress AB Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge.

