Kære medarbejder
Det glæder os, at du vil gøre
brug af Psykiatriens busordning
mellem København og Slagelse.
I denne folder får du praktisk
information om busordningen.

Bussens rute

Bussen kører på alle hverdage mellem København
og Fælledvej 6 i Slagelse. Nedenfor kan du se bussens afgangs- og ankomsttider. Det kan naturligvis
ske, at bussens afgangs- og ankomsttider forsinkes,
hvis der fx er ekstraordinære trafikale problemer på
strækningen.

Afgangstider/ankomsttid, morgen
DGI-byen, Ingerslevsgade 

afgang kl. 06.45

Valby Station, Lyshøjgårdsvej 

afgang kl. 06.55

Solrød (frakørsel 31A)
parkering Solrød syd 

afgang kl. 07.25

Fælledvej 6, Slagelse 

ankomst kl. 08.10

Afgangstid/ankomsttider, eftermiddag
Fælledvej 6, Slagelse 

afgang kl. 14.45

Solrød (frakørsel 31A)
parkering Solrød syd 

ankomst kl. 15.30

Valby Station, Lyshøjgårdsvej, 

ankomst kl. 16.00

DGI byen, Ingerslevsgade 

ankomst kl. 16.10

Vær opmærksom på at bussen kører til tiden. I ganske særlige tilfælde kan du kontakte chaufføren fx
ved kortere forsinkelser (få minutter) hvis dit tog/
bus til opsamlingsstedet er forsinket.
Bliver det aktuelt, kan du kontakte chaufføren på
telefon 52 15 63 98.

Muligheder i bussen

Bussen er udstyret med wi-fi, så du kan logge dig
på Region Sjællands IT-systemer. Er du i tvivl om
hvilke arbejdsopgaver, du kan løse, henvises du til
at drøfte dette med din leder. Der er kaffe og the til
fri afbenyttelse.

Pris

København – Slagelse 35 kr. pr. vej.
Solrød – Slagelse 25 kr. pr. vej.
Du betaler for kørslen ved at overføre beløbet via
mobilepay til nr. 459863 og vise chaufføren overførslen. Vær opmærksom på, at du skal have overført beløbet, inden du stiger på bussen, så du blot
skal vise mobilepay kvitteringen. Det vil forsinke
transporten, hvis du først skal åbne APP’en og overføre, når du står på bussen.
Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at
kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål til befordringsfradrag ifm. benyttelse af busordningen.
Venlig hilsen
Afdelingsledelsen, Psykiatrien Vest


SE OPSAMLINGSSTEDER

>>>

DGI-byen

Valby Station

Kommunikation - 02134 - 09.19

Solrød ved afkørsel 31A

