
Närtrafik Lessebo 

                                  Bokning 0771-76 70 77 | lanstrafikenkron.se

– för ökad frihet på landsbygden.

Boka din resa   
0771-76 70 77

Lessebo station





Res kollektivt  
från din dörr
 

Närtrafiken erbjuder resor för dig som bor  
i de områden där det inte går kollektivtrafik
Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet och flexibilitet för 
dig som bor på landsbygden. Det blir till exempel lättare för 
ungdomar att delta i olika fritidsaktiviteter vilket ger en ökad 
frihet. Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet.

Boka din resa,  
ställ frågor och ta reda på 

vilka hållplatser som  
du kan åka till, ring: 
0771-76 70 77
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Hållplatser och tider
för Närtrafik i  
Lessebo kommun

En hållplats med samhällsservice kan vara mataffär, kyrka, 
torg och liknande. I din tidtabell ser du vilka hållplatser som 
är märkta med symbolen för samhällsservice.
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Tidtabellen gäller från och med 2021-09-13

09.30 09.30 09.35

10.30 10.30 10.35

11.30 11.30 11.35

17.30 17.30 17.35

19.30 19.30 19.35

09.00 09.05 09.10 09.15

10.00 10.05 10.10 10.15

12.00 12.05 12.10 12.15

18.00 18.05 18.10 18.15

19.00 19.05 19.10 19.15

09.30 09.30 09.35

11.30 11.30 11.35

10.00 10.05 10.10 10.15

13.00 13.05 13.10 13.15

09.45 09.50 09.50

11.45 11.50 11.50

10.20 10.25 10.30 10.35

13.20 13.25 13.30 13.35

09.45 09.50 09.50

10.45 10.50 10.50

11.45 11.50 11.50

17.45 17.50 17.50

19.45 19.50 19.50

09.20 09.25 09.30 09.35

10.20 10.25 10.30 10.35

12.20 12.25 12.30 12.35

18.20 18.25 18.30 18.35

19.20 19.25 19.30 19.35



Inresa ankomsttid

Inresa ankomsttid

Hemresa avresetid

Hemresa avresetid

Hemresa avresetid

Hemresa avresetid

 Måndag – fredag

 Måndag – fredag

 Måndag – fredag

 Måndag – fredag

Fo
lke

ts 
Hus

Mejerig
atan

Mejerig
atan

Fo
lke

ts 
Hus

Kosta
 Glasb

ruk

Idrotts
platse

n 

Sk
ruv Idrotts

platse
n 

Sk
ruv

Kosta
 Glasb

ruk

 Lördag

 Lördag

 Lördag

 Lördag

Kosta

Skruv

S S

S S

Inresa ankomsttid till hållplats anger när du senast är framme.

Hemresa avresetider från hållplats anger tidigast avresetid.
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Får jag åka?
• JA, om du är folkbokförd i Kronobergs län.

• JA, om du är 12 år eller äldre får du åka med Närtrafiken.  
Är du yngre får du åka i vuxet sällskap.

• JA, om du bor mer än 1 km (fågelvägen) från en  
ordinarie* busshållplats. Då får du åka till en hållplats för 
närtrafik inom en 20 km radie (fågelvägen) från  
din folkbokföringsadress. 

• JA, om du bor mer än 20 km (fågelvägen) från närmaste  
hållplats för närtrafik får du åka till närmaste hållplats för 
samhällsservice (    ), detta oavsett hur långt det är till den 
hållplatsen. 

På vår hemsida lanstrafikenkron.se/nartrafik hittar du mer 
information om de särskilda resevillkoren för Närtrafiken.

Tidtabellen hittar du på de gula sidorna i foldern. 
För att ta reda på om och var du får åka: 

0771-76 70 77

När får jag åka?
Du får åka max fyra enkelresor i veckan.
Vardagar: 
På förmiddagen har du tre avgångar i vardera riktning  
att välja mellan.
På eftermiddagen/kvällen har du två avgångar i vardera  
riktning att välja mellan.
Lördagar:
På lördagar har du två avgångar i vardera riktning  
att välja mellan.

Närtrafik  går inte på söndagar, helgdagar samt:
Trettondagsafton
Påskafton
Midsommarafton
Allhelgonaafton  
Julafton
Nyårsafton

Skulle det vara fordonsbrist kan du bli hänvisad till en annan avgång. 

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV NÄRTRAFIKEN

S



Hur bokar jag?
Du bokar din resa på 0771-76 70 77.  
Resan måste bokas tidigast 14 dagar och senast 3 timmar 
innan ankomst till din hållplats (inresa) eller 3 timmar innan 
avgång från hållplats (hemresa). 
OBS! Ska du åka den första turen på dagen måste du boka  
din resa senast kl 15.00 dagen innan.

Vad kostar resan? 
Det är samma pris på närtrafikens biljett som för en vanlig 
enkelbiljett på bussen. Du kan betala mot faktura eller 
med kontanter. Du kan även använda din periodbiljett 
genom att visa ditt aktiveringskvitto för aktuell period 
eller din appbiljett. När du bokar din resa berättar du vilket 
betalningsalternativ du vill ha. Du kan inte betala med 
betalkort eller kundkassa. Du kan inte köpa biljett för din 
närtrafikresa i reseappen. 

En hållplats med samhällsservice kan vara mataffär, kyrka, 
torg och liknande. I din tidtabell ser du vilka hållplatser som 
är märkta med symbolen för samhällsservice.

*De ordinarie busshållplatserna har fler än sex avgångar per vardag i vintertidtabellen 
och är hållplatser för regionbussen.
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Mer information
På vår hemsida hittar  
du information om särskilda resevillkor, 
hållplatser och tidtabeller. 
lanstrafikenkron.se/nartrafik 
 

 
För frågor och bokning
Har du frågor eller vill boka närtrafiken  
ringer du 0771-76 70 77

Öppettider:  
Måndag–fredag kl. 07.00-17.00
Lördag-söndag kl. 08.00-17.00 
 
 
/

Affären Hovmantorp

Välkommen ombord!
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