
Vem får använda kompletteringstrafiken?
Kompletteringstrafiken är till för dig som
- inte har tillgång till ordinarie kollektivtrafik.
- bor på landsbygden eller har mer än en kilometer till väg  
  med linjebusstrafik.
- bor i ett särskilt område i din kommun där de boende har rätt  
  att utnyttja kompletteringstrafiken.

Vart får man åka?
I varje område finns minst en målort. Resorna går till målorten enligt de regler som finns 
och vid bestämda tider.

När får man åka?
I varje område finns angivet vilken eller vilka resdagar som gäller. Du hämtas i närheten 
av bostaden. Ibland behöver du ta dig en kortare sträcka till en samlingspunkt. Alla 
resenärer i området reser i samma fordon. Normalt reser du till den angivna tätorten 
cirka 09.00 och hem cirka 12.00. Resenärerna kan till en viss del styra tiderna men 
grundprincipen är inresa på förmiddagen och återresa runt lunch. Är resenärerna inte 
överens om tiderna så gäller grundprincipen. 

Du har även möjlighet att utnyttja tomturen, det vill säga resa tillbaka till området 
på förmiddagen och in till tätorten runt lunch, men bara under förutsättning att den 
planerade turen ska gå.
Helgdagar, midsommar-, jul- och nyårsafton går det ingen trafik.

Hur ofta kan man åka?
Varje område har en till tre resdagar per vecka. Hur många resdagar som finns  
beslutas av varje kommun. 

Kompletteringstrafik  
i Älmhult kommun

lanstrafikenkron.se 



Vad kostar det?
Priset är detsamma som för ordinarie  linjetrafik (zontaxa).  
Resekortet period gäller mot uppvisande av kvitto. Du kan 
inte betala med Reskassa. Kontant betalning ombord  
är möjlig.

Var beställs resan?
Resan beställs genom Serviceresor på telefon 0775 - 77 77 00  
senast kl 15.00 dagen före resdagen.

Beställ hos  
Serviceresor  

0775 - 77 77 00  
senast kl 15.00 dagen  

före resdagen.

Kompletteringstrafik Älmhult kommun

lanstrafikenkron.se 

Välkommen ombord!

Trafikdag  Från område Till

Tors Ä1 Hallarydsområdet Älmhult

Ons, fre Ä2 Göteryd, Delaryområdet Älmhult

Tors Ä3 Pjätterydsområdet Älmhult

Tors, fre Ä4 Älmhults tätort Älmhult

Ons Ä5 Liatorp, Diöområdet Liatorp

Ons Ä7 Virestadsområdet Liatorp

Ons Ä8 Älmhultsområdet Älmhult

Ons Ä9 Enerydaområdet Liatorp

Tors Ä10 Häradsbäcksområdet Häradsbäck, Älmhult


