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Närtrafikhållplats

Tidsintervaller 
du kan resa inom.
Måndag - fredag
09.30 - 10.30
12.30 - 13.30
15.00 - 16.00
18.00 - 19.00
21.00 - 22.00

Närtrafik Åmål.

Gäller från 2017-12-10 – 2018-12-08
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Närtrafikhållplatser 
i Åmåls kommun.
Åmål – Ekbacken, Simhallen, Åmål torg, 
Åmål station, Åmålsgården
Fengersfors – Fengersfors
Tösse – Solsätershemmet



Så här reser du 
med Närtrafik

vasttrafi k.se, kundservice 0771-41 43 00

Så här fungerar Närtrafiken.
Bestäm vilket tidsintervall du vill resa inom. På nästa 
sida ser du vilka tider Närtrafi ken körs i din kommun. 
Beställ din resa minst en timme innan tidsintervallet 
börjar. Då ger vi dig en avgångstid.
    När vi hämtar dig är det viktigt att du står ute och 
är klar att åka med. Ibland får du samåka med andra 
resenärer, vilket gör att restiden kan bli lite längre.

Priser och biljetter.
Att resa med Närtrafi ken kostar som en vanlig enkel-
biljett i din kommun, se vasttrafi k.se för aktuella priser. 
Du betalar kontant eller med bankkort.
    Seniorkort (erbjuds i vissa kommuner) gäller i När-
trafi ken, men Västtrafi ks övriga periodbiljetter gäller 
inte.
    Barn under 7 år reser gratis i vuxens sällskap.

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till 
tätort eller tvärtom. Vi kör dig mellan en valfri adress och någon av 
din kommuns Närtrafikhållplatser. Du ringer och beställer resan. 
Resorna körs inom givna tidsintervaller. 

ÖPPETTIDER FÖR BESTÄLLNING
Vardagar 06.00 – 22.00 
Lör-, sön- och helgdagar 08.00 – 22.00 

BESTÄLLNING AV NÄRTRAFIK
Telefon 0771 - 91  90  90

Checklista när du beställer.
• Säg att du vill beställa Närtrafi k.
• Vilket tidsintervall vill du resa inom?
• Var ska vi hämta dig?
• Vart ska du resa?
• Betalar du kontant, med bankkort
   eller har du Seniorkort?
• Har du något större bagage?
• Vill du beställa återresa?


