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Närtrafik i Jönköpings län 2014
Närtrafik i Jönköpings län (exkl Visingsö, Huskvarna)
Vart och när kan jag resa?
Du som bor på landsbygden och saknar gatuadress kan åka Närtrafik och har längre
än 1 km till busshållplats. Närtrafiken ger rätt till resa mellan bostad utanför tätort och
närmaste tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten, under vardagar kl
09.00–13.00 och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar kl 15.00–
22.00. Du kan även åka till närmsta hållplats längs Länstrafikens busslinjer. Bor du
nära läns- eller kommungräns kan du resa till närmaste tätort i
grannkommunen/grannlänet, (resan får vara max 30 km från
folkbokföringsadressen). Sommarstugeägare, personer på besök och turister kan för
närvarande inte använda närtrafiken.
Möjligheten att resa omfattar personer som bor på landsbygden (folkbokförda på
fastighet belägen utanför tätort) med ett avstånd till hållplats för linjetrafik som är
längre än en (1) km.
Hur beställer jag min resa?
Resan ska beställas via Länstrafikens Serviceresor, 020-77 76 66 någon eller några
dagar i förväg men senast två timmar innan resans genomförande.
Vad kostar resan?
Prissättning av resa sker utifrån Länstrafikens ordinarie priser för linjetrafik. För
närvarande kostar en resa inom 1-2 zoner 65:-. Betalning kan ske kontant eller med
bank- eller kreditkort. Föraren är skyldig att högst växla 100:-. Reskassa eller
månadskort gäller inte. (Barn=ungdomspris)
Övrigt
I närtrafik kan du resa upp till 6 enkelresor/vecka.
Samordning av resandet kan komma att ske med annan samhällsbetald trafik,
exempelvis färdtjänst. Viss förskjutning av önskad tid kan ske när resan bokas.
Avtalad hämttid ska hållas. (Hämtning kan ske 5 minuter före och 10 minuter efter
avtalad tid). Närtrafiken är inställd påskafton, midsommarafton, julafton och
nyårsafton. Barn under 10 år bör ha en vuxen i sällskap under resan.
Husdjur får inte medföras vid resa med Närtrafik. Undantaget är
ledarhund/servicehund. Det går bra att resa med barnvagn, rollator eller rullstol.
Hämtning och lämning i bostad kan inte beställas inom Närtrafiken. Sker resa med
barnvagn ska barnets ålder anges vid bokning för att rätt typ av bilbarnstol ska finnas
med på resan. Stopp eller uppehåll under resan medges inte. Resa kan ske till/från
idrottsanläggning/ridhus som ligger i anslutning till tätort. Kunden hämtas på
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hemadressen och lämning sker på önskad plats/adress som angetts vid bokning av
resa. Önskas ändring av adress betraktas detta som ny beställning av resa.

Närtrafik på Visingsö

Visingsöbussen kör enligt tidtabell under sommarperioden, se www.jlt.se alternativt
tidtabell för länsbussar och tåg. Övrig tid på året beställs resan minst en timma före
avfärd, tider se tidtabell.

Närtrafik i Huskvarna
Närtrafiken i Huskvarna är en del av kollektivtrafiken och riktar sig i första hand till
personer över 65 år, men är öppen även för andra resenärer. Närtrafiken har mycket
hög tillgänglighet för funktionshindrade. Närtrafikens linje knyter samman
bostadsområdena med det lokala köpcentrat och vårdcentralen. Bussen är
handikappanpassad och har plats för 11 passagerare, varav två med rullstol. (9+2)
Bussen är låggolvstyp och det finns möjlighet att ta med rollator eller rullstol. Med
Närtrafiken ska du känna dig trygg och säker före och under resan. Chauffören kan
hjälpa dig på/av bussen om du behöver. Du får hjälp att spänna fast ditt hjälpmedel.
Hållplatser finns utmärkta längs linjen med markering kring lyktstolpe. Du har
möjlighet att stiga på bussen vid hållplatsen nära din bostad eller gå ut till gatan där
linjen passerar och vinka till chauffören för att stiga på bussen.
Vart och när kan jag resa?
Närtrafiken kör efter tidtabell måndag-söndag och behöver inte förbokas.
Vad kostar resan?
Avgiften för att resa med Närtrafiken följer Länstrafikens taxa och zoner. Betala
kontant eller använd Reskassa eller periodkort. Kontantbiljett, Reskassa och
periodkort kan köpas på bussen eller på Länstrafikens försäljningsställen.
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