B

PORTO BETALT
SVERIGE

www.lazzo.nu 2016

Box 924, 781 29 Borlänge

VÅREN KOMMER
MED NYA TIDTABELLER
PLING APRIL 2016

Namn Namnsson
Storavägen 1
123 45 Staden

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 NÄTET

RIS, ROS ELLER RESEGARANTI? ANMÄL
DITT KUNDÄRENDE

Ange din e-postadress på dalatrafik.se och få Pling digitalt
istället. Bättre för dig. Bättre för miljön.

PLING APRIL 2016

Våren kommer
med nya
tidtabeller
Nu är våren äntligen här. Fler tar fram sin cykel och
snabbare än vi förstår är det sommarlov. Det betyder
att vi bli lite färre som åker buss och tidtabellerna
behöver justeras.
DEN 1 MAJ ÄR DET DAGS FÖR NYA TIDTABELLER
Vi har busstiderna klara för hela perioden 1 maj till 13 augusti.
Du som vill beställa en personlig tidtabell kan redan nu
beställa den kommande tidtabellen. Läs mer om de avgångar
du brukar åka med på dalatrafik.se/1maj
NÅGR A AV DE VIKTIGASTE FÖR ÄNDRINGARNA:
Stadsbussarna Borlänge
På linje 1, 2, 3 och 4 ändras avgångarna efter kl 17.30 på
vardagar för att passa mot ändrade tider för linje 151 och 152.
Sista kvällsturerna dras in på grund av få resenärer. På helgerna
dras en del avgångar på linje 2 in på sträckan Bergebyvägen–
Ornäs. Linje 4 får andra lördagstider från Färjegårdarna.
Direktbussarna
På linje 101 på sträckan Avesta–Borlänge blir det ändrade
avgångar från Avesta på grund av få resenärer. På vardagar
startar turen i Hedemora och på helgerna i Säter. Nattbussen på
fredagar dras in och på lördagar går nattbussen endast till och
från Hedemora.
För linjerna 151 och linje 152 mellan Falun– Borlänge
blir det halvtimmestrafik efter kl 18:00. Även tiderna för
nattbussarna ändras något för att skapa bättre anslutningar
med stadsbussarna.
Landsbygdsbussarna
Falun
Linje 235 och 236 går nu till Enviken och möts där istället
för som tidigare i Linghed. På linje 239 blir det ytterligare
en morgontur i Lamborn. Svabensverk får tillbaka en
morgonavgång mot Falun. På linje 241 och 242 ändras
tiderna för nattbussarna som slutar gå till Bjursås SkiCenter. På
linje 244 senareläggs kvällsturerna från Falun med 10 minuter
för att få en bra anslutning i Lilla Ornäs med Borlängebussen.
Hedemora
Kvällsbussarna mot Vikmanshyttan och Långshyttan går även
på måndagar. Det blir också några ändrade avgångar mot
Garpenberg och Stjärnsund.
Orsa
Linje 342 mellan Orsa och Grönklitt är anropsstyrd nu när
skidsäsongen är över.

Rättvik
Linje 351 får en ny anropsstyrd kvällstur från Rättvik till
Furudal. Rättvik får också fyra nya flexlinjer. Linje 752 på
sträckan Tammeråsen– Stumnsnäs –Nittsjö till Rättvik, linje
753 Östbjörka till Rättvik, linje 755 Furudal till Sörboda och
linje 757 Håven till Furudal.

ÄNDRINGAR 12 JUNI – I SAMBAND
MED ATT SKOLORNA SLUTAR
NÅGR A AV DE VIKTIGASTE FÖR ÄNDRINGARNA:
Direktbussarna
Linje 111 Borlänge–Ludvika–Smedjebacken och linje
113 Borlänge–Ludvika–Grängesberg får några indragna
avgångar på sträckorna Ludvika–Smedjebacken och Ludvika–
Grängesberg. Linje 122 Djurås–Falun går inte under
sommaren. Resenärer hänvisas att åka via Borlänge.
Landsbygdsbussarna
Under sommaren påverkas en hel del landsbygdslinjer då turer
dras in på grund av lågt resande medan andra blir anropsstyrda
och måste beställas i förväg.
Stadsbussarna Borlänge
På linjerna 1, 2, 3 och 4 blir dagens 20-minuterstrafik
halvtimmestrafik på vardagarna.
Stadsbussarna Falun
På linje 11 och 12 försvinner kvartstrafiken på morgon och
eftermiddag. Det blir också ändringar på några andra linjer.
Kolla vad som gäller de avgångar du brukar resa med.

FÖR STADSBUSSARNA I MORA SKER
FÖRÄNDRINGARNA DEN 27 JUNI
På linjerna 52 och 53 försvinner en del avgångar. Kolla vad
som gäller de avgångar du brukar resa med.

TRAFIKFÖRÄNDRINGAR
I BORLÄNGE OCH FALUN
I samband med höstens tidtabellsskifte den 14 augusti
sker förändringar av kollektivtrafiken i Borlänge
och Falun.
Läs mer på information.dalatrafik.se
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