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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 2018

Vintertider
i Dalarna
Nu är vi inne i vår mörkaste årstid. Glöm inte reflexer så att du syns i
trafiken och när du väntar på bussen. Reflexväst är ett bra julklappstips
till alla i familjen!

Nya tidtabeller från den 9 december
De nya tiderna presenteras redan nu i reseplaneraren på hemsidan och i appen när du söker
efter din resa. Kolla extra noga vad som gäller för de linjer och avgångar du brukar använda.
Alla förändringar presenteras som vanligt på vår hemsida dalatrafik.se/9december

Förändringar i och kring Falun
Den 9 december genomförs trafikförändringar som påverkar busstrafiken i Svärdsjö, Linghed,
Enviken, Sundborn, Aspeboda, Bjursås, Grycksbo, Vika och Sågmyra. Det handlar bland annat
om nya linjesträckningar och att vissa hållplatser trafikeras av fler linjer än tidigare. Några
befintliga linjer får nya nummer.
• Stadstrafiken i Falun anpassas för smidigare resor mot Ingarvet.
• Landsbygdstrafiken från Svärdsjö och Bjursås mot Falun får fler avgångar och bättre
anslutningar mot tåg.

Linjer som försvinner och ersätts
• Linje 14 Ingarvsområdet ersätts med linje 15
• Linje 122 Djurås–Falun ersätts med linje 250
• Linje 241 Sågmyra–Bjursås–Kvarntäkt ersätts med linje 242

Uppdatera din personliga tidtabell
Tänk på att du kan behöva uppdatera din personliga tidtabell och säkerställa att den innehåller
rätt linjer även efter den 9 december. Linjenummer kan ha ändrats, tillkommit eller ersatts. Du
hittar mer information om förändringarna i och kring Falun på dalatrafik.se/nytrafik.
Om du har frågor eller vill ändra innehållet i din tidtabell kontaktar du vår kundservice genom
att skriva till kundservice@dalatrafik.se eller ringa 0771-95 95 95.

Tips från oss:

Spara pengar med
Resekort Företag
Företag som är anslutna till Resekort Företag kan
erbjuda sina anställda möjligheten att köpa ett
Resekort genom nettolöneavdrag. Du får billigare
resor både när du reser till och från jobbet och
på fritiden. Resekortet är inte personligt, utan du
kan låna ut det till vem som helst i familjen. En
bra grej för både dig, din arbetsgivare och miljön!
Läs mer på dalatrafik.se/foretag.

Jullov och
helgdagar påverkar
kollektivtrafiken
De avgångar som är markerade med anmärkning A
i tidtabellen går endast skoldagar. Information
om när skolornas jullov i din kommun börjar
och slutar finns på dalatrafik.se/helgtrafik.
Skolkorten är tillfälligt spärrade för resor under
jullovet, från och med 22 december till 6 januari.
Från den 7 januari fungerar de som vanligt igen.
Julafton går trafiken som på en lördag
(ingen trafik efter kl 16.00).
Juldagen går trafiken som på en söndag.
Annandagen går trafiken som på en söndag.
Nyårsafton går trafiken som på en lördag.
Nyårsdagen går trafiken som på en söndag.
Nattrafik går natt mot almanackans lördag
(natten fredag till lördag) och söndag (natten
lördag till söndag) oavsett om fredagen eller
lördagen är röd dag eller inte. Om du är
osäker är du alltid välkommen att ringa vår
kundservice 0771-95 95 95.

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

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!
All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har
rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy www.dalatrafik.se/integritetspolicy
Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. 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.

