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Flexlinjen i Sura har nu kört i ett 
drygt år och gör nu tusen resor varje 
månad.

– Den är alldeles utmärkt, sedan är 
det en så trevlig tjej som kör, säger 
Ingegerd Carlsson som alltid får hjälp 
med sin rullator på och av bussen.

Efter framgångarna med Brukslinjen som 
startade i augusti 2001 där nolltaxa tillämpas 
mellan Virsbo i norr och Kvicksund i söder 
introducerades Flexlinjen förra hösten.

– Tanken med Brukslinjen var att genom 
ökad integrering av skolskjutsar, sjukresor 
och linjetrafi k öka antalet turer utan att öka 
kostnaderna för samhället. Med Flexlin-
jen, som är gratis för alla, ser vi att mer än 
varannan resa görs med resenärer som har 
rätt att nyttja färdtjänsten säger Lisbet Berg-
Hedmark, personalchef och ansvarig för 
projektet inom kommunen. 

Flexlinjens buss är av mindre 
storlek med lågt insteg, slätt 
golv och plats för sittande, 
rullstol, rullator och mat-
kassar.

Slipper snö och 
slask
Till skillnad från 
vanlig busstrafi k 
måste Flexlinjen 
anropas en timme 
innan önskad 
färd. Utplacerade 
telefoner fi nns 
vid Konsum i 
centrum, vid Wil-
lys mataffär och 
vid Ängsgårdens 
vårdcentral.
Sven Fallqvist reser 
minst en gång i veckan 
med Flexlinjen:

– Javisst! Den är jätte-
bra, det kan inte bli bättre!
Även Kerstin Berg använder 
sig av Flexlinjen till och från sitt 
deltidsjobb i möbelaffären.

– Den passar bra när det är vinter 
och kallt ute.

Det kan 
inte bli bättre

Enligt en undersökning 
(enkät) som är gjord an-
vänder de fl esta resenärer 
Flexlinjen för att handla 
eller besöka Ängsgårdens 
vårdcentral. Framför allt 
är det äldre personer som 
nyttjar fördelarna med 

Flexlinjen.

Varje vardag
Flexlinjen går alla vardagar kl. 

09.00-16.30 och utgår från Tor-
get i Surahammar. Bussen kör till 

alla adresser i Sura tätort inklusive 
Mossfallet och kyrkan. För att resa med 

fl exlinjen måste resan bokas på telefon: 
0771-840 840, minst en timme innan.

Sven Fallqvist är mycket nöjd med Flexlinjen 
och tycker att den fungerar utmärkt.

  Det kan 
inte bli bättre” 

Gratis 
till tusen
Flexlinjen uppskattad vintertid

   
   

   
   

   
    

   P
opulär chaufför på Flexlinjen: Inga Svedin.


